
Publicação do Secretariado de Pastoral - Ano 20 - MARÇO de 2011 - nº229
Arquidiocese de Fortaleza

BOLETIM
INFORMATIVO

Nesta Edição

ONVERSÃO E FÉ NO 
EVANGELHO é o que 
queremos vivenciar C

no dia 27 de março, o 3º. 
Domingo da Quaresma, com uma 
CAMINHADA PENITENCIAL. Ela 
se iniciará em frente à Igreja 
Nossa Senhora da Saúde, no 
Mucuripe, às 7h00min. Em 
Celebração Penitencial, com a 
oportunidade de Confissões para 
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 Editorial:

“Terceiro Ano de Caminhada Penitencial”
boas intenções e as grandes 
cobranças sociais, se não houver 
transformação das pessoas humanas 
a partir do mais íntimo de seu 
coração. 

Estamos vivendo o tempo 
quaresmal, que se iniciou na Quarta-
Feira de Cinzas  dia 9 de março - com 
o grande chamado de Jesus aos seus 
discípulos e a todas as pessoas 
humanas: “Convertei-vos e crede 
no Evangelho” (Mc 1,15)

Os quarenta dias de preparação 
para a Páscoa são o tempo favorável 
para a mudança de vida, a conversão 

este ano estamos propondo, para o dom que Deus nos faz em Seu 
pela terceira vez, um sinal Filho, vencedor do pecado e da morte. 
público para nossa Igreja N A Quaresma é tempo de conversão, 

Arquidiocesana de Fortaleza: A arrependimento, mudança de vida, 
CAMINHADA PENITENCIAL do busca do novo que a graça 
Mucuripe à Catedral .  Esta misericordiosa de Deus torna 
caminhada quer ser a expressão possível. 
externa e a oportunidade para se Renova-se em nós a dinâmica 
fazer um caminho mais profundo, a pascal iniciada no Batismo, de morte 
partir do coração de cada pessoa para a vida velha do pecado e início de 
humana. vida nova na graça divina; vitória 

A partir do chamado do próprio sobre o egoísmo e crescimento no 
Jesus, acreditamos no novo -  o amor. 
Evangelho. A partir da força que nos é D u r a n t e  a  c a m i n h a d a  
dada pela misericórdia divina, temos quaresmal toda a Igreja se coloca em 
a esperança de fazer acontecer o que reconciliação com o Pai em Jesus e 
tanto sonhamos e necessitamos, a nEle com os irmãos e irmãs.  É o 
renovação da vida humana, da tempo mais propício para o que no 
convivência humana, da sociedade Brasil já há mais de quarenta anos 
humana para a fraternidade e a paz. real izamos, a Campanha da 

Sabemos que não bastam as Fraternidade. Campanha, pois 
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convocação, mobilização de muitos, dos fiéis uma grande cruz. Ela nos 
de todos; da Fraternidade, pois seu recordará como nosso Senhor Jesus 
objetivo visa recompor a humanidade Cristo tomou sobre si todos os pesos 
em Família de Deus. Este é o fruto da da humanidade para redimi-la. Hoje, 
Páscoa de Cristo, que estaremos caminhando como seus discípulos, 
celebrando no final da caminhada deveremos também tomar sobre nós 
preparatória da Quaresma. a responsabilidade dos pesos da 

Neste ano a Campanha da humanidade para, com a força do 
Fraternidade, nos recorda que: "A amor que vem do Espírito de Deus, 
criação geme em dores de parto.” redimi-la de suas enfermidades: 
(Rm 8,  22) ,  na busca da pessoais, sociais, mundiais. 
“Fraternidade e a Vida no Concreto o gesto de conversão, 
Planeta” .  A  Campanha  da  mudança de vida, com a confissão 
Fraternidade deseja mobilizar a dos próprios pecados e busca do 
Igreja no Brasil e todos os de boa perdão de Deus no Sacramento da 
vontade na sociedade a dar respostas Reconciliação com o Pai e com os 
concretas aos problemas cada vez irmãos.
mais urgentes de cuidado com a Fora da fraternidade nunca 
nossa casa, que é o planeta em que haverá um bom uso dos bens 
vivemos. A realidade ecológica torna- terrenos, de partilha com todos, de 
se cada vez mais o grande desafio da respeito para com a natureza e seus 
convivência humana na casa comum. recursos, justa convivência na Terra, 

C O N V E R S Ã O  E  F É  N O  que é nossa casa comum. 
EVANGELHO é o que queremos Estes gestos concretos são 
vivenciar no dia 27 de março, o 3º. sinais de compromissos maiores pela 
Domingo da Quaresma, com uma transformação da vida e da sociedade 
CAMINHADA PENITENCIAL. Ela se na construção de uma convivência 
iniciará em frente à Igreja Nossa humana digna da fraternidade que 
Senhora da Saúde, no Mucuripe, Jesus nos concedeu com Ele, filhos de 
às 7h00min. Em Celebração Deus Pai. 
Penitencial, com a oportunidade de Seja nossa vida uma Nova 
Confissões para os fiéis que assim C a m i n h a d a  n a q u e l e  q u e  é  
desejarem, seguirá em cortejo na “Caminho, Verdade e Vida” (Jo 
direção da Catedral Metropolitana, 14, 6).
onde a celebração se concluirá com a 
Liturgia Eucarística. + José Antonio Aparecido 

Durante a Caminhada haverá a Tosi Marques
oportunidade de gestos concretos, Arcebispo Metropolitano 
que acompanham a manifestação 
penitencial. Será levada nos ombros 
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 Nomeações e Provisões de fevereiro / 2011
12 02 11 01 Provisão dos membros do Conselho 

Econômico da Paróquia Nossa Senhora da 14. Uso de Ordem na Arquidiocese de 
Conceição - Guaramiranga 07 02 11 Fortaleza - Pe. Denis Cronin, C.Ss.R. 12 02 11 
02. Provisão de Pároco de São Raimundo 15. Pároco de N Sra do Perpétuo Socorro - 
Nonato  Rodolfo Teófilo em Fortaleza - Pe. Mondubim - Pe. Raimundo Nonato Resende, 
Francisco Antonio Barbosa da Silva, C.Ss.R. SJ 12 02 11 
12 02 11 16. Uso de Ordem na Arquidiocese de 
03. Provisão de Vigário Paroquial de São Fortaleza - Pe. Alessio Moiola, MCCJ 12 02 
Raimundo - Pe. Patrick Harkin, C.Ss. R 12 02 11 
11 17. Uso de Ordem na Arquidiocese de 
04. Provisão de Vigário Paroquial de São Fortaleza - Pe. Justino Martínez Perez, MCCJ 
Raimundo - Pe. Domingos da Silva Marinho, 12 02 11 
C.Ss. R. 12 02 11 18. Provisão dos membros do Conselho 
05. Provisão de Vigário Paroquial de São Econômico da Paróquia São João  Batista - 
Raimundo - Pe. Edward Joseph Kavanagh, Acarape 12 02 11 
C.Ss. R. 12 02 11 19. Provisão dos membros do Conselho 
06. Provisão de Vigário Paroquial de Econômico da Paróquia São José - Lagoa 
Caucaia - responsável Pq. Albano-Araturi - Redonda 12 02 11 
Pe. Carlos Augusto Ferreira de Sousa, C.SS.R. 20. Provisão dos membros do Conselho 
12 02 11 Econômico da Paróquia São Francisco de 
07. Provisão de Vigário Paroquial de Paula - Aratuba 12 02 11 
Caucaia - Pq. Albano-Araturi - Pe. Moésio 21. Provisão dos membros do Conselho 
Pereira de Sousa, CSSR 12 02 11 Econômico da Paróquia São Sebastião - 
08. Provisão de Vigário Paroquial de Mulungu 12 02 11 
Caucaia - Pq. Albano-Araturi - Pe. James 22. Autorização da Santa Reserva do 
Duggan, CSSR 12 02 11 Santíssimo Sacramento na Capela do Centro 
09. Uso de Ordem na Arquidiocese de de Evangelização da Comunidade Católica 
Fortaleza - Pe. John Brendan Meagher, Shalom  Paróquia Bom Jesus dos Aflitos - 
C.Ss.R.  12 02 11 Parangaba 12 02 11 
10. Uso de Ordem na Arquidiocese de 23. Provisão de Vigário Paroquial de São 
Fortaleza - Pe. Eridian Gonçalves de Lima, Francisco de Assis - Conjunto Palmeira - Pe. 
C.Ss.R.  12 02 11 Roberto Carlos Mossi, JM 16 02 11 
11. Uso de Ordem na Arquidiocese de 24. Provisão de Vigário Paroquial de São 
Fortaleza - Pe. Alan Noel Glynn, C.Ss.R.  12 Francisco de Assis - Conj. Palmeira - Pe. 
02 11 Francisco Ricardo Luz, JM 16 02 11 
12. Uso de Ordem na Arquidiocese de 25. DECRETO N 002-2011 - Criação da 
Fortaleza - Pe. Marcelo Lavery, C.Ss.R.  12 02 Área Pastoral Santa Paula Frassinetti - Granja 
11 Lisboa  da Paróquia Santa Cecília  Bom 

Jardim 16 02 1113. Uso de Ordem na Arquidiocese de 
Fortaleza - Pe. Patrick Joseph Clear, C.Ss.R.  
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 REGIÕES, PARÓQUIAS E ÁREAS PASTORAIS
Avaliação 

Curso Bíblico

Movimento 
Renovação Cristã do 
Brasil

A coordenação da Região e o 
V i gá r i o  Ep i s copa l  pedem,  
encarecidamente, aos digníssimos 
párocos e aos movimentos que 

Com o objetivo de fortalecer a atuam na Região muito interesse 
Formação Teológica dos Leigos, para cumprir o cronograma de 
animadores e animadoras de ava l i a ç ão  a r qu i d i o c e sana ,  
comunidade e contribuir para que determinado na reunião da 
possam atuar cada vez mais como Coordenação de Pastoral e Vigário 
Discípulos Missionários do mundo, Episcopais em 1 de dezembro de 
na perspectiva do diálogo e da 2010. Os passos a serem dados já 
transformação, a Região Episcopal foram enviados na carta do Pe. 
São José está oferecendo o Curso Clairton, para todos os párocos. 
Bíblico Teológico em parceria com a Lembramos que o prazo de entrega 
Faculdade Católica de Fortaleza. dos relatórios de suas paróquias 
todos os sábados. de março a será 15 de abril. Esperamos 
junho, das 8h ás 11h30min. O receber esses relatórios das 
curso é destinado às pessoas Assembleias Paroquiais no tempo 
engajadas no trabalho pastoral nas previsto, pois o prazo é bastante 
paróquias da Região e também a curto para tanto trabalho. 
leigos interessados em aprofundar 
sua fé. Inicia no dia 12 de março, 2º 
sábado. O conteúdo é: Missão de 
Paulo, Carta aos Romanos, 
Apocalíptica e Livro do Apocalipse 
de São João.

(A modo de salmo)
As inscrições podem ser feitas 

Deus, Deus, até quando?
na Faculdade Católica de Fortaleza. 

Até quando sofrerá o meu povo?
A Região está oferecendo o curso 

Até quando as águas da chuva
para as pessoas interessadas, mas 

Serão mais e mais que as lágrimas?
quem pude r  co l abo ra r,  a  

Lagr imas dos Af l i tos ,  dos 
contribuição é livre. 

desabrigados,
Lágrimas dos órfãos, das viúvas, 
Lágrimas das mães sem filhos.

REGIÃO SÃO JOSÉ
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Deus, Deus, até quando? que não perderam a fé,
Até quando sofrerá meu povo Os que mantêm a esperança, os 
Que é seu também? que vivem a caridade,
Até quando o roncar das pedras Acolha os que caminham sem 
rolando rumo, sem chão e sem teto,
A b a f a r á  o s  g r i t o s  d o s  Acolha também os que não 
desesperados? respeitam os montes,

Os rios, as cascatas, as árvores, as 
Deus, criador, libertador, florestas, as águas,
Redentor de todos os males, Acolha e ilumine.
Até quando ficaremos surdos
Às vozes proféticas e aos sinais dos Que Nossa Senhora das Dores 
tempos ampare as mães como ela,
Que a natureza não cansa de Embale os bebês que não têm mais 
clamar? colo,
Até quando, até quando, Amamente os que não encontram 
Nos sentiremos senhores e donos o seio materno,
da criação? Abrace os que precisam de 

carinho, de conforto,
Deus, Deus nosso, Senhor do De corpo contra corpo para o calor 
universo, da vida.
Bom e misericordioso, cujo filho Mater dolorosa e santíssima, que 
amado nos receberá no paraíso,
Foi o servo sofredor, servo de todas Prepare o banquete prometido a 
as criaturas, todas e todos
Dê-nos seu carinho e sua ternura, Que já fizeram sua última viagem e 
Abra seus braços sobre nós e a seu lado nos protegerão.
perdoe Assim seja.
Nosso orgulho, nossa soberba e 
nosso abuso
De toda sua obra, para nossa 
felicidade e plenitude.

Deus nosso, Cristo Redentor de 
Agradecemos a Deus pelos 58 braços abertos,

anos de sacerdócio do Mons. Oscar Acolha em seu coração os 
Peixoto Filho e pelo exemplo que desamparados, os aflitos,
ele nos dá: Os que choram de mansinho, os 

Divina Moscoso de Araujo, Teóloga

Agradecimento ao 
Mons. Oscar Peixoto
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de Acolhida  sua casa sempre Participantes: 
aberta à todos; representantes do CPP e 

de Sabedoria  com suas belas Animadores de Pastorais.
homilias, verdadeiras catequeses Data: 2/4/2011, sábado.
que tocam nosso coração; Horário: 08h30min às 12h.

Local: Paróquia de Santo de bom conselheiro  sempre 
Afonso (Igreja Redonda), situada tendo uma palavra amiga que 
na Av. Jovita Feitosa, 2733, conforta e dá força;
Parquelândia. (85) 3223  8785.de compaixão  tendo sempre 

algo para dar a quem precisa, 
partilha tudo;

de perseverança  na sua 
missão sacerdotal, fazendo sempre 
bem e com fervor tudo o que se 
refere ao seu ministério. A Catedral Metropolitana de 

Ensina para nós que para as Fortaleza está realizando, de 10 a 
coisas de Deus devemos nos 

19 de março, a festa de seu 
preparar bem e nos esforçar para 

padroeiro, tendo como tema “Com 
fazer o melhor.

São José, Acolhendo Jesus, 
Parabéns, Mons. Oscar, pelos 

Palavra de Deus”. A abertura foi 
seus 58 anos de dedicação e Amor 

no dia 10, às 18h30min, com 
a sua Missão Sacerdotal.

hasteamento da bandeira, novena 

e missa. De 11 a 18 de março, às 

18h30min, novena e missa. 

Durante a semana há confissão 
O setor oeste da R.E.M São pela manhã das 9h30min às 12h. 

José oferecerá aos animadores de 
A programação do dia 19 de março, 

pastorais a oportunidade de 
Dia de São José, será: 

participar de uma manhã de 
1. 8 h 3 0 m i n ,  m i s s a  d o s  formação em âmbito setorial, 

enfermos; porém aberto à participação das 
2. 10h, missa dos Josés; paróquias dos outros setores da 
3. 12h, missa e consagração Região.

das crianças e adolescentes a Tema:  Missão
Nossa Senhora; Assessor: Dom José Luiz 

4. 16h, missa das Famílias; Ferreira Salles, Bispo auxiliar de 
Fortaleza. 5. 17h, procissão de São José; 

Catedral de Fortaleza 

Festa de São José 

Setor Oeste 
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6. 18h30min, concelebração 

solene presidida por Dom José 1. No dia 12 de março, Mons. 
Antonio Aparecido Tosi Marques, João Jorge completa três anos de 
Arcebispo de Fortaleza. Vigário Geral da Arquidiocese de 

Fortaleza. A paróquia Nossa 
Senhora do Carmo agradece a 
Deus pela escolha desse pastor que 
com amor e dedicação vem 
contribuindo nos serviços pastorais 

Gostaria que uma voz da Igreja Particular de Fortaleza. 
feminina homenageasse o Pe. Que o Espírito Santo o abençoe e o 
Manfredo. Desejo-lhe os mais ilumine nas suas ações e decisões.
sinceros votos de muitos anos de 
vida, saúde e felicidade! Tudo o que 2. No dia 19 de março, às 
Carlos Tursi escreveu eu confirmo! 9h30min, a paróquia em missa 
Você Manfredo, foi uma inspiração solene celebrará a Festa de Acies 
intelectual, de fato e de praxes! da Legião de Maria. A todos que 
Com sua simplicidade, gratuidade, integram este movimento mariano 
disponibilidade. Para todos nós da os nossos parabéns.
Pastoral Universitária, desde o No dia 25 de março, Festa da 
t e m p o  d e  j u v e n t u d e  n a  Anunciação do Senhor, a paróquia 
Universidade dos anos 70/80... de entre júbilos e alegria relembra o 
modo especial para mim e para o memorial de 105 anos da bênção 
Juarez Filho, meu irmão e seu oficial do Templo e da Imagem de 
discípulo. Nossa Senhora do Carmo realizada 

Uma inspiração... em 25 de março de 1906, por Dom 
Você Manfredinho, Joaquim José Vieira, 2º bispo 

Sempre jovem diocesano. 
Sempre dinâmico

Sempre amigo 3. No dia 11 de abril, 
Sempre espirituoso Monsenhor André Vianna Camurça, 
Sempre profético!!! Reitor da Igreja São Bernardo, 

Uma luz, uma força, uma estará apagando vel inhas.  
mente clara, uma emoção! Monsenhor Camurça contribui de 

Nossa gratidão e amor manei ra  s ign i f i cat iva para 
edificação de nossa Arquidiocese. 

Paróquia do Carmo 

Homenagem ao Pe. 
Manfredo

Luiza Helena de Paula
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Portanto nesta data tão importante 
queremos externar nosso gesto de 
amor e gratidão e os nossos 

Com o tema “A Missão das parabéns.
Pastorais Sociais em Otávio 
B o n f i m   p a r a  o n d e  4. No dia 21 de abril a 
caminhamos?” agentes das Paróquia Nossa Senhora do Carmo 
Pastorais da Saúde, Idoso, Menor, estará comemorando 96 anos de 
Criança, a comissão da Feira de Instituição Canônica, tendo sido 
Economia Solidária, a Associação desmembrada da paróquia Nossa 
“Viva a Vida” e a equipe de Senhora do Patrocínio. A criação se 
Campanhas da Paróquia N. Sra. deu em missa solene, presidida por 
das Dores estiveram reunidos nos Dom Manoel da Silva Gomes, 1º 
dias 15 e 16 de fevereiro para Arcebispo da Arquidiocese de 
formação, revisão da caminhada e Fortaleza e pela portaria de 21 de 
p l a n e j a m e n t o .  O  e s p a ç o  abril de 1915. No ato religioso 
const ituiu-se numa grande também foi realizada a nomeação 
oportunidade para fortalecimento do 1º pároco Cônego Henrique 
da identidade do conjunto destas Haulino Mourão.
diversas pastorais e movimentos e Atualmente essa paróquia 
c o n t o u  c o m  u m  n ú m e r o  localizada no centro histórico de 
significativo de participantes.Fortaleza vive buscando a 

evangelização através da palavra 
de Deus e da Eucaristia com a 1. Promover um grande 
preocupação de formar pessoas debate com representantes da 
para viveciar a fé como discipulos e Prefeitura de Fortaleza sobre 
missionários de nosso Senhor alterações no trânsito da Av. 
Jesus Cristo. O seu atual pároco é o Bezerra de Menezes as quais vêm 
Monsenhor João Jorge Corrêa Filho, trazendo sérias ameaças à VIDA.
que vem desempenhando com zelo 2. Formação de uma comissão 
e ardor missionário, os trabalhos para trabalhar a justiça e a paz 
pastorais e administrativos, tendo junto às pastorais da criança, do 
como Vigário Paroquial Pe. Antonio menor, do idoso e algumas 
Simplicio de Andrade, que tem c o m u n i d a d e s  c o m  
dado valiosa colaboração. acompanhamento na busca para a 

superação dos diversos desafios 
que ferem a dignidade humana.

Paróquia N. Sra. das 
Dores - Otávio Bonfim

Ações conjuntas para 2011:

Irma Cabral Caminha - Comunicação
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3. Realização de cursos 
(artesanato, remédios caseiros e 
outros) no Centro Comunitário N. 
Sra. Medianeira com a parceria do 
SESC e de artesãos(ãs) da Feira de A paróquia São Vicente de 
Economia Solidária que acontece Paulo, no bairro Dionísio Torres, 
na comunidade Paroquial. realiza, de 19 a 26 de março, a 

Animada pelo exemplo de São Semana de Animação Missionária 
Francisco, a equipe de Campanhas para comemorar os 40 anos da 
desta comunidade franciscana paróquia. Programação
retoma a sua ação na 48ª Dia 19: Setor Nossa Senhora 
Campanha da Fraternidade de Fátima
(Fraternidade e a Vida no Planeta). Missa: Matriz, às 17h30min.
Sempre com o apoio do Pároco Fr. Dia 20: Setor São Vicente - 
Beto Breis, dos frades e dos Conjunto São Vicente
coordenadores de grupos e Missa: Rua do Rosário s/n, 
pastorais, a equipe planeja não só às19h30min. 
levar a discussão aos setores da Dia 21: Setor Santa Catarina 
Paróquia, às escolas do bairro e às Labouré - Um Novo Caminho 
Pas tora i s  Paroqu ia i s ,  mas  Missa: Rua João Brígido, 
sobretudo buscar gestos concretos 1949, às 19h30min. 
no dia a dia, para a defesa e a Dia 22: Setor Sagrada Face 
promoção da Vida no planeta. Missa: Face de Cristo, Rua 

Bom lembrar que já existe na Edmilson Barros de Oliveira, 191, 
Paróquia desde 2002 a Associação às 19h. 
“Viva a Vida”, um grupo de Dia 23: Setor São Vicente - 
mulheres que trabalham com Trilho 
coleta seletiva de material Missa: Associação, Rua 
reciclável e mudas de plantas. Um Henriqueta Galeno, 4500, às 19h. 
seminário sobre a temática está Dia 24: Setor Santo Antônio - 
previsto para os dias 24 e 25/03 no Casa do Evangelizador 
Centro de Formação Sta. Clara. M i s s a :  Rua  F ran c i s c o  

Contatos: Secretaria Holanda, 276, às 17h.
Paroquial - Fone: 32436280 Dia 25: Setor Nossa Senhora 

Paroquiadasdores@yahoo.co
das Graças

m.br.  Gorete Almeida 32230836 
Missa: Comunidade João 

/ 96033709
XXIII, às 19h.

Paróquia São Vicente 
de Paulo 

40 anos: 1971 - 2011
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Festa Social Dançante: às 21 paróquias Bom Jesus dos Aflitos, 
horas, no Naútico. em Parangaba,  Imacu lada  

Conceição, bairro João XXIII, São Dia 26: Setor N. Sra. da 
Raimundo, bairro Rodolfo Teófilo e Imaculada Conceição
Área Pastoral Santa Paula Missa: Jardim Aldeota, 
Frassinetti. Que Deus abençoe às19h. 
todas as comunidades e seus novos Dia 27 de março, Dia da 
Pastores. Festa:

6h30min - missa; 8h - recital 
2. No dia 26 de fevereiro aconteceu dos 40 anos da Paróquia e Coral 
o conselho de planejamento da Cantate Domino; 8h45min - 
Região, na área pastoral Santo Comunidade Recado; 9h45min - 
Antônio, no Planalto Pici.Adoração ao Sant íss imo - 

Comunidade Nova Evangelização; 
3. A coordenação do MEP - 11h30min -  Missa com a 
Ministério Extraordinário da participação dos ramos da Família 
Palavra - informa a todas as Vicentina; 12h30min, almoço no 
paróquias e áreas pastorais da Centro Comunitário para 40 
Região que o curso para formação pessoas carentes da paróquia; das 
de novos ministros da Palavra na 15h às 17h, adoração ao 
Região terá início no dia 20 de santíssimo - Canção Nova; 17h, 
março. As paróquias e áreas terço  Jovens; 18h30min, missa 
pastorais devem entrar em contato solene concelebrada.
com Torres, coordenador do MEP Informações pelo telefone 
na Região. Tel. (85) 8804 8151. (85) 3224 6489. 

Ano Jubilar “Que todos sejam 
um”1 .  A  R e g i ã o  E p i s c o p a l  

Metropolitana Bom Jesus dos 
Aflitos se alegra com a presença 
dos novos párocos e vigários 
paroquiais que chegam para as A Paróquia Nossa Senhora de 

Paróquia de Bela 
Vista

Preparando os caminhos do 
Senhor...

REGIÃO BOM JESUS
DOS AFLITOS
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Salette, no bairro Bela Vista, está desejo brota do coração do próprio 
entrando, definitivamente, dentro Senhor Jesus! Ele intercede diante 
de um período muito especial na do Pai por cada um de nós e em 
caminhada da nossa comunidade oração pede o dom da unidade 
de fé, pois os preparativos como horizonte a ser contemplado 
referentes ao ano jubilar da e trabalhado por todos nós durante 
paróquia tiveram a sua preparação este ano de 2011. Por vezes 
de forma participativa nos poderemos até imaginar que não 
Conselhos de Pastoral, nas valerá tal motivação ou que a 
reuniões em preparação das mesma se mostre inconsistente 
novenas para a abertura do Ano diante de tantas dificuldades que 
Jubilar e nas demais iniciativas enfrentamos, afinal de contas, bem 
oriundas de tantas pessoas de boa sabemos que a comunhão entre 
vontade. Sonhando, planejando e nós ainda é um desafio, como os 
implementando algumas ações demais valores cristãos. Mesmo 
“ em con j un t o ”,  i n i c i amos  assim, não queremos nem 
confiantes em Deus. Seguindo podemos deixar de ter fé e 
inicialmente a necessária atitude esperança em buscar com todas as 
de oração, toda a paróquia, com as nossas melhores energias os meios 
comunidades irmãs, setores, para que o amor prevaleça e 
pastorais, grupos, serviços e possamos construir o desejo do 
movimentos, se colocou em oração Senhor: A Unidade entre nós.
e missão. A cada noite estamos 
c a m i n h a n d o ,  r e z a n d o ,  
e n c o n t r a n d o  a s  p e s s o a s ,  
r e c o r d a n d o  a  v i d a ,  o s  Pode parecer que, diante de 
a con t e c imen t o s ,  a l ém  de  t a n t a s  t a r e f a s ,  a g e n d a s ,  
agradecermos a Deus pelo dom de campanhas e iniciativas, estejamos 
sermos Igreja que caminha como arriscando perder o foco de nossas 
Povo de Deus rumo à comunhão. ações pastorais. Muito pelo 

contrário! Seremos criativos o 
suficiente para integrar todas as 

A motivação escolhida foi atividades deste período de 
tirada da Palavra de Deus, na preparação juntamente com as 
belíssima parte do evangelho de prioridades da nossa ação pastoral: 
São João conhecida como a oração (1) Missão e Evangelização; (2) 
sacerdotal de Jesus: “Que todos Família; (3) Promoção Humana e 
sejam um” (Jo 17,21). Este 

Em sintonia com o Projeto de 
Pastoral Paroquial

O desejo da unidade 
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Ação Social.
Em outras palavras todas as 

nossas iniciativas pastorais, as 
quais devem estar orientadas para 
estas prioridades, deverão ser 
i luminadas pelo desejo de 
celebrarmos estes 60 anos de 
evangelização, desde a criação da 
paróquia em 2 de janeiro de 1952, 
todo o nosso louvor a Deus, A Comunidade São José 
b u s c a n d o  a  c o m u n h ã o  e  Cimpelco que faz parte da Área 
procurando viver e testemunhar a Pastoral da Barra do Ceará realiza 
unidade entre nós. de 10 a 19 de março a festa de seu 

padroeiro tendo como tema “São 
José: fé e compromisso na 

Conforme o último Conselho Caminhada do Povo de Deus”. 
Pastoral, decidimos atuar pontual e Na abertura foi às 5 horas da 
mais incisivamente em algumas manhã do dia 10 com alvorada e 
iniciativas pastorais iniciadas café comunitário. Todas as noites, 
desde o ano passado: às 19h30min, é celebrada a novena 

1. Ampliação da Pastoral ou a missa, sempre com um 
da Família (Prioridade Família), subtema ligado ao tem geral para a 
com a leitura do Guia de reflexão. Depois da celebração 
Implantação da Pastoral da Família acontece um momento de convívio. 
em encontros semanais  e No encerramento, dia 19 de março, 
seqüenciados (todas as sextas- às 17h, haverá procissão e missa.  
feiras a partir do dia 18/02) - todas Informações pelo telefone 
as pastorais deverão ter dois (85) 3485 3607, na Área Pastoral 
representantes nestes encontros, a da Barra do Ceará.
fim de avançarmos na ação desta 
pastoral que em sua natureza é 
orgânica, ou seja, envolve todas as 
fases da vida da pessoa;

2. Articulação da Pastoral 
da Sobriedade (Prioridade A capela São José, que faz 
Promoção Humana). parte da Área Pastoral do Álvaro 

Weyne, realiza de 10 a 19 de 
março, a festa de seu padroeiro. O 

Área Pastoral da 
Barra do Ceará

Festa de são José

Dando os primeiros passos.

Área Pastoral do 
Álvaro Weyne

Pe. Fernando

REGIÃO N. SRA.
DA ASSUNÇÃO
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tema é “São José, conduz a acontecida no Centro de Pastoral, 
Terra em teus braços como aquelas viáveis para trabalhar o 
conduziu teu Filho Jesus”. AGIR  na  comun idade .  As  
Durante os festejos as novenas escolhidas foram:
serão às 19h30min. No domingo a 1. Visita às escolas e famílias 
missa será às 19h. para levar o tema da CF 2011;

No dia 19 de março haverá 2. Caminhada ambiental na 
procissão às 17 horas, terminando Paróquia, envolvendo pastorais e 
com a celebração da Santa Missa, movimentos, com cartazes, faixas, 
presidida pelos padres Pedro e finalizando com um Ato Show; essa 
Marcos. Na homilia será refletido o caminhada acontecerá no 2º. 
tema “São José transpondo as domingo de abril, dia 9, às 17h, 
águas  da  jus t i ça” .  São  saindo da Igreja Matriz;
responsáveis pela animação a 3. Criação na Paróquia de um 
Juventude e todas as pastorais. programa de Coleta Seletiva, com 

Informações na Área Pastoral base nos programas existentes  já 
do Álvaro Weyne, com Celestina.  foram doados pela equipe 
Tel. 3228 5365. paroquial de articulação da CF 

2011 quatro recipientes para coleta 
seletiva.

Na acolhida do encontro foi 
entregue a cada participante um 
copo de alumínio com gravação 

A Paróquia Nossa Senhora da P.N.S.C. CF 2011, para incentivar o 
Conceição, no Conjunto Ceará, não uso de copos descartáveis.
realizou no dia 23 de fevereiro, no Ficou marcado encontro um 
salão paroquial, o repasse sobre a novo para definir estratégias de 
Campanha da Fraternidade 2011, como fazer acontecer em nossa 
através da Equipe que participou comunidade a CF 2011.
da formação ocorrida no Centro de 
Pastoral Maria Mãe da Igreja, no dia 
5 de fevereiro. 

Na ocasião foi apresentada 
uma síntese do Texto Base, 
formação de grupos para priorizar 
entre as 12 propostas feitas pelos 
representantes das Paróquias e 
Áreas Pastorais na formação 

Paróquia do Conjunto 
Ceará

Marly Marques - Articulação CF 2011.
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Paróquia do Parque 
Santa Maria

Graças aconteceu formação com os 
agentes da Pastoral do Dízimo com 
os objetivos de fortalecer e traçar 
metas com essa dimensão tão 
necessária na vida da Igreja; 
revitalizar e tornar mais viva a 
consciência do ser dizimista na vida 
da comunidade.

 
1. A comunidade Santa Fé, na 4. Dia 20 de março, das 9h às 

Paróquia Nossa Senhora das 10h, haverá encontro para todos os 
Graças, no Parque Santa Maria, ministros extraordinário da 
celebrará de 10 a 19 de março, a sagrada comunhão com o desejo 
festa de São José com o tema: de capacitar os ministros e torná-
Queremos ser felizes, por los mais conscientes da função que 
intercessão de São José exercem. Nesse dia teremos uma 
protegendo o planeta. A elaboração do calendário de 
abertura e encerramento do encontros do ano de 2011.
festejo serão presididos pelo  
pároco Pe. Denis Acácio. Todos os 5. No dia 27 de cada mês 
dias haverá eventos sociais, realizamos na paróquia Nossa 
convívio comunitário e no dia 19 Senhora das Graças celebração 
pela manhã, o sábado missionário fazendo memória da festa da 
com visitas, confissões e café padroeira que acontece em 27 de 
comunitário. Às 17h, procissão de novembro. Nessa celebração 
encerramento saindo da matriz até realizamos a coleta solidária para 
a capela da comunidade. as famílias carentes com alimentos 

não perecíveis. É um desejo de 
2. Dia 11 de março, sexta colaborarmos com as famílias que 

feira, às 20h, realiza-se um necessitam de nossa ajuda 
encontro com todos os catequistas f r a t e r n a .  Te m  s i d o  u m a  
da paróquia com o tema: mobilização valiosa e de grande 
Espiritualidade do catequista na importância para a comunidade 
Igreja, na vida da comunidade. cristã.

 
3. Dia 13 de março, das 

8h30min às 10h, na matriz da 
paróquia Nossa Senhora das 

REGIÃO N. SRA. 
DA CONCEIÇÃO
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Visita Pastoral 
Missionária

iniciativa e vai. Vai visitar, partilhar 
a alegria de sua fé. Vai viver a vida 
de comunhão, de fraternidade 
numa comunidade de irmãos.

V i s i t a r  a s  f a m í l i a s ,  
instituições é continuar o projeto 
de Deus. É colocar o ser humano 
em contato com o divino e vice-
versa, vivendo a relação em 
comunhão com a Trindade Santa. 

Visita Pastoral Missionária de Deus sempre toma a iniciativa e 
10 a 13 de março à Paróquia São vem ao encontro das pessoas, 
Vicente de Paulo  Tabapuá. visitando suas criaturas. 

A Visita Pastoral Missionária é Abrão é visitado por três 
uma expressão mais forte da pessoas: mensageiros de Deus. 
p resença  dos  b i spos  nas  Abrão acolhe-os, familiarmente, 
comunidades, onde têm a em sua casa e é agraciado e 
oportunidade de conhecer mais de a b e n ç o a d o  e m  t o d a  s u a  
perto a realidade e a vida do povo posteridade (Gn 18, 1-15).
de Deus. É de fato um momento Deus visita Sara e cumpre a 
novo, momento de graça e promessa feita a Abrão. Ela 
salvação. Pois temos a convicção concebe e dá à luz um filho, Isaac 
de que Deus visita através deles e (Gn 21, 1-3).
também dos missionários(as) que Moisés, através da visita de 
os acompanham. É um sair de si e ir Deus, recebe a missão de formar 
ao encontro do outra para anunciar um povo, libertá-lo da escravidão 
a Boa-Notícia. (Ex 3,7-30). O povo é visitado por 

A s  v i s i t a s  d o s  Deus, une-se e busca a libertação 
missionários(as) às famílias (Ex 27, 31). Deus novamente se 
fundamentam-se nas visitas que manifesta e resgata a vida dos 
Deus fez a seu povo no AT e, em pequenos, do povo (Rs  7, 17-24).
Jesus, Filho de Deus, que armou Os profetas, por meio de 
sua tenda no meio de nós, se várias circunstâncias, percebem 
fazendo carne e habitando entre em suas vidas a presença de Deus, 
nós (Jo 1,14). que os chama e os envia a 

A visita é uma questão de profet izar,  denunciando as 
amor. Quem ama de verdade toma injustiças e as infidelidades ao seu 

REGIÃO N. SRA
DOS PRAZERES
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projeto e anunciando a esperança conviver. São Paulo, pela visita de 
messiânica e a fidelidade de Deus Ananias, recupera a vista e 
(Jr 1,4-14). descobre um novo objetivo em sua 

O anjo do Senhor apareceu a vida (At 9, 10-19).
Zacarias e anunciou-lhe o 
nascimento de João Batista (Lc 1,8-
18). Maria recebe a visita do anjo 
Gabriel, que lhe anuncia a escolha 

A Paróquia de São Luís de Deus para ser a mãe de Jesus. 
Gonzaga, em Pecém, programou a Isabel é visitada por Maria, Alegria, 
realização do I ALEGRAI-VOS, no serviço, ternura e comunhão são 
período de 5 a 8 de março no expressões da presença de Deus. 
Ginásio ABC com o tema “Deus é a (Lc 2,11ss).
felicidade”. Os anjos na noite de Natal 

anunciam aos pastores a alegre 
notícia do nascimento de Jesus e 
foram visitar Maria, José e o 
Menino, recém nascido. Voltaram 
glorificando a Deus por tudo o que 

Também a Área Pastoral de haviam visto e ouvido (Lc 2, 8-18). 
Araturi programou o seu 3º Jesus é visitado pelos magos que o 
Renovar no período do Carnaval, no adoram (Mt 2, 2-12).
Centro Pastoral de Araturi, com Zaqueu recebe a visita de 
pregações louvores, testemunho e Jesus em sua casa, converte-se, 
folia cristã. muda de vida e a salvação entra em 

As comunidades da Área sua casa (Lc 19,1-10). A sogra de 
Pastoral agradecem ao Padre Pedro é visitada por Jesus, recebe a 
Carlos Alberto seu bonito trabalho graça da cura e começa a servir (Mc 
realizado na Área, pois foi 1,20-31). A casa de Marta e Lázaro 
transferido para Piauí. Pe. Carlos é para Jesus lugar de descanso, de 
Augusto Ferreira de Sousa CSs.R amizade e de comunhão (Jo 12,2).
dará continuidade ao seu trabalho, A visita é sempre um ir à casa 
tendo como colaboradores Pe. dos irmãos e irmãs em nome de 
Moesio e Pe. Jacó também Deus (Mt 26,17-19) com amor, 
Redentoristas. No dia 18 de carinho e afeto. É buscar juntos, 
fevereiro aconteceu a sua uma maneira nova de ser, viver e 

Paróquia de São Luís 
Gonzaga 

Área Pastoral de 
Araturi 
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apresentação com uma celebração presidida pelo Pe. Aristóteles, 
muito bonita presidida pelo Vigário terminando com a parte social com 
Episcopal da Região Nossa Sra. dos leilão, barracas e parque.
Prazeres, Padre Antonio Alves. Todas as noites, às 18h30min, 

é celebrada a novena e, às 19 
horas, a missa. Em seguida há a 
parte social. Tanto esta como 
aquelas são animadas por 
comunidades,  movimentos,  
pastorais. 

A Paróquia do Sagrado O dia 19 de março, dia de São 
Coração de Jesus, em Nova José. terá a seguinte programação:
Metrópole, realizou, de 21 a 25 de -  Às 9h, Missa Festiva de São 
fevereiro, Formação Catequética. José presidida pelo Pe. Clóvis, 

pároco da Tapera e Pe. Robério e 
animada pelo grupo Sol Nascente 
com a participação da Pastoral da 
Criança;

-  Às 17h, Procissão e Missa de 
encerramento presidida pelo Pe. 
João Jorge, Vigário Geral da 
Arquidiocese e concelebrada pelos 
padres Robério, Antonio. Também 
estarão participando os diáconos 
Jairo e Kaubi. A animação está a 
cargo do Ministério de Música 
Gêneses com a participação do A paróquia São José de 
Encontro de Casais com Cristo. Ribamar, em Aquiraz, está 
Depois do ato litúrgico haverá um realizando de 9 a 19 de março a 
momento de convívio com leilão e festa de seu padroeiro. O tema é 
rifa de uma moto.“São José, ajudai-nos a 

Informações na Paróquia, defender a vida que Deus nos 
telefone 3361 1122. confiou” e o lema, “A criação 

geme em dores de parto”. No dia 
9 de março, abrindo os festejos 
houve procissão, hasteamento da 
bandeira e Celebração Eucarística 

Paróquia do Sagrado 
Coração de Jesus 

Mazé Laurino

Paróquia de Aquiraz

REGIÃO  PRAIA
S. PEDRO S. PAULO

Boletim Informativo - MARÇO de 201118



Área Pastoral de 
Caiçara 

Mês de março - 
Festa de São José 

Paróquia de 
Itapebuçu 

CF  2011

Paróquia de Caridade 

A Área Pastoral Santo 
Antonio, em Caiçara, realiza no dia 
26 de março, às 14 horas, a Visita 
preparatória para a implantação do 
ECC - Encontro de Casais Com 
Cristo, pelos casais da Paróquia 

Em algumas comunidades das São Francisco das Chagas, de 
Paróquias da Região é realizado de Canindé. O encontro será realizado 
10 a 19 de março o novenário de nos dias 29 e 30 de abril e 1º de 
São José. São José é padroeiro da maio. Contamos com suas orações! 
Comunidade de Pilões, na Paróquia Pela intercessão da Sagrada 
de Itapebuçu e da Comunidade de Família de Nazaré roguemos pelas 
Tamanduá, na Paróquia de famílias do Brasil.
Paramoti. Em Itapebuçu, as 
novenas de São José irão encerrar 
com uma belíssima festa no 
patronato.

Na Paróquia São Miguel 
Arcanjo, em Itapebuçu, todo 1º 
sábado de cada mês tem formação 

Estamos realizando nas 
com as pastorais da paróquia e 

paróquias da Região encontros de 
repasse sobre o que irá acontecer 

Formação sobre a Campanha da 
durante o mês.

Fraternidade 2011. Aconteceu nos 
dias 5 e 12 de março encontro nas 
Paróquias de Canindé e  Paramoti.

Na Paróquia de Caridade será 
1. A Paróquia Santo Antonio, no dia 19 de março, a partir das 8h; 

a Área em Caridade, está realizando a 1ª na Paróquia de Itapebuçu e n
Pastoral de Caiçara, Comunhão de 200 crianças das  no dia 2 de 

comunidades de São Domingos, abril. Procuraremos trabalhar esse 
Campos Belos e da própria Sede. tema não só no período da 
Também será realizada na Paróquia Quaresma, mas durante todo o 
Santo Antonio a Investidura de 20 ano.

R E G I Ã O  S E R T Ã O
S. FCO. DAS CHAGAS
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Ministros Extraordinários da 
Sagrada Comunhão. A data ainda 
será marcada. 

1. Na Paróquia Senhora 2. A Paróquia de Caridade 
Sant'Ana, em Paramoti, aconteceu, recebeu no dia 26 de janeiro deste 
no dia 27 de fevereiro após a santa ano, três missionários da Pastoral 
missa das 19 horas, no Salão da Infância Missionária, que ficarão 
Paroquial, a 1ª CRISTOTECA com o morando na Paróquia por um 
tema “PRECISA-SE DE SANTOS: período de um ano, preparando 
SANTOS DE CALÇAS JEANS”, lideranças para assumir esta 
promovida pelo Grupo de Artes pastoral. Os Missionários são um 
KAIRÓS, da própria Paróquia. Esse casal do Pará, Sr. Manuel e sua 
movimento chamou atenção para esposa Sra. Edilena, e uma pessoa 
os jovens, principalmente para de Salvador, a Sra. Flordenice  Os 
aqueles que se encontram mesmos estão reanimando a  
a f a s t ado s .  A  en t rada  d a  Pastoral da Infância, buscando 
CRISTOTECA foi um quilo de lideranças e capacitando-as para 
alimento não perecível, destinado que, no fim do ano, possam 
às famílias de um dos bairros assumir o trabalho da Pastoral.
carentes. 3. Em Caridade, o pároco 

2. A Pastoral do Dízimo da juntamente com os paroquianos já 
Paróquia Senhora Sant'Ana não se está se preparando para a 
cansa de trabalhar em prol da Coroação de Nossa Senhora que é 
evangelização. Esse ano estarão um marco forte de evangelização, 
realizando, além dos encontros que acontecerá dentro dos festejos 
semanais da equipe e encontros de seu padroeiro Santo Antonio, 
nas comunidades, encontros nos previsto para acontecer neste ano 
bairros da cidade, e de forma muito no dia 4 de junho, às 19h. 
especial, estará também havendo 4. Nos dias 19 e 20 de março  
mensalmente um encontro com Pe. haverá um encontro voltado para 
Dimas ou Pe. Ivan.todos os Crismandos da Paróquia 

3. No dia 30 de março, Santo Antonio, em Caridade. Serão 
acontecerá Encontro da Catequese trabalhados temas voltados para a 
em nossa Região, com os Semana Santa, como também a 
coordenadores paroquiais de importância do Sacramento da 
Batismo, 1ª Eucaristia e Crisma. Crisma. O Encontro será dirigido 
Será em Canindé, a partir das 8 pela Comunidade de Éfetab.
horas, dando início à Formação da 

.

Paróquia Senhora 
Sant'Ana - Paramoti 
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iniciação Cristã. do capital e dos agronegócios, ela 
4. A Pastoral da Comunicação está sendo vendida e explorada; a 

em nossa Região ainda não está mãe está gritando. Onde estão 
estruturada, mas as Paróquias seus verdadeiros filhos que não 
e s t ã o  s e  o r g a n i z a n d o  escutam as dores da mãe? Serão 
p r ime i ramente  na  p rópr ia  dores de parto...? Ou de morte? A 
paróquia, formando pequenas dor do parto passa quando a mãe 
equipes que assumam essa vê o filho nascer: a dor vai embora 
pastoral e depois irão trabalhar em e dá lugar à alegria.
nível de Região. A mãe Terra chora e geme 

porque a vida que ela traz morre 
antes de brotar. Será dor de parto? 
Ou simplesmente agonia?

Quem é que sabe melhor falar 
da mãe? Os filhos que para 
sobreviverem dependem dela ou os 
filhos que a ignoram? Quem melhor 
pode falar da Terra, um pobre 

Queridos irmãos defensores 
agricultor que vive dela, ou um 

da vida na plenitude da sua 
doutor que nem de ônibus anda, e 

dignidade. 
pouco ou quase não bota o pé no 

A Igreja no Brasil juntamente 
chão?

unida aos nossos pastores através 
Só falamos daquilo que 

da CNBB vem mais uma vez abrir 
conhecemos e só defendemos 

nossos olhos, sensibilizar nossa 
aquilo que amamos.

razão para a agravante ameaça à 
A Terra, presente de Deus 

vida em nosso planeta Terra. A 
para toda criação, precisa ser 

Terra é lugar abençoado, ela faz 
conhecida, defendida e amada. 

brotar a vida, o alimento, as 
Precisamos ver tudo com os olhos 

árvores, pois todos os seres vivos 
de Deus, temos que recomeçar 

dependem da mãe Terra; mãe que 
sempre, tudo deve nos encantar, 

gera, alimenta, cuida e acolhe os 
tudo deve ser novo; Para quem 

seus filhos e filhas. 
enxerga com os olhos de Deus a 

Mãe divina, mãe prometida, 
vida se renova a cada momento.

mãe esperada, mãe amada, nossa 
Uma fé verdadeira é uma fé 

mãe, a mamãe Terra. Agora ela 
encarnada. O que era Verbo 

chora e geme as dores dos seus 
(Palavra) fez-se carne para habitar 

filhos e filhas ameaçados pelo lucro 
no meio de nós. Quem não desce 

Lucivângela Luz
Secretária da Região Sertão

Palavra do Vigário 
Episcopal
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dos altos cargos, seja hierárquico, 
seja de outros poderes, quem não 
se encarna na realidade sofrida de 
seu povo, engana-se a si mesmo e 
o fim é o esquecimento, a podridão. 
Quem com a fé desce às misérias 

A Paróquia de São João 
de seu povo, é uma pessoa 

Batista, em Acarape, realizou no 
ressuscitada e, mesmo que morra, 

dia 01 de março um encontro com 
seus ideais e sua vida serão 

as comunidades para planejar 
eternamente lembrados por todos.

como trabalhar a Campanha da 
Defender a Terra é defender a 

Fraternidade nas comunidades. 
vida, onde ela é ameaçada. Por isso 

Também programou o carnaval da 
é preciso fé e perseverança para 

juventude, de 4 a 7 de março, no 
lutar contra as forças opressoras e 

Cine Paroquial com a presença dos 
ameaçadoras da vida. É preciso 

jovens da sede, São Benedito, São 
sonhar sempre, é preciso ser 

Francisco, Prourb e Marrecos.
profeta sempre, é preciso amar 

De 7 a 10 de abril, haverá a 
sempre. Viva a Vida!

Visita Pastoral Missionária na 
Paróquia com a presença dos 
missionários das paróquias da 
Região Serra.

Paróquia de Acarape

Pe. Dimas Gonçalves Lima
Vigário Episcopal da Região Sertão São 

Francisco das Chagas

REGIÃO SERRA
N. SRA. DA PALMA

Errata

"COLETAS ESPECIAIS" (publicada no último boletim).
Pedimos desculpas pelo constrangimento causado:
- à Paróquia Nossa Senhora de Salete, pela não publicação do 

recebimento da Coleta Óbolo de São Pedro 2010 no valor de R$ 
407,10 que, por erro, saiu digitado em outra paróquia;

- à Paróquia de Henrique Jorge pela não publicação do 
recebimento da Coleta Missões 2010 no valor de R$ 987,70 que, por 
erro, saiu digitado em outra paróquia. 

Setor Financeiro da Mitra Arquidiocesana de Fortaleza
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PRESBITEROS 

Poema ao Padre Manfredo 
Pe. Manfredo Araújo de Oliveira completou 70 anos de vida no dia 27 

de fevereiro. Em sua homenagem foi feito este poema pelo Prof. Carlo 
Tursi.

Parabéns, Pe. Manfredo Araújo de Oliveira! 

Faz setenta anos um dos homens mais ilustres
que eu já conheci, cujo discípulo eu sou.
Foi em Limoeiro que ele viu a luz do mundo,
foi no mundo inteiro que a sua luz brilhou.

Fez-se sacerdote de uma Igreja encarnada:
afeiçoou-se ao pessoal do bairro Lagamar.
Assessor das CEBs, vem fazendo caminhada
junto aos pobres que, conscientes, vão se libertar.

Fez mestrado em Roma, doutorado em Munique,
mas armou a tenda em Fortaleza/Ceará.
É na Federal que ele dá, com todo pique
preleções fantásticas, ensina a pensar.

Pois é um filósofo de formação completa:
Universalista é a sua reflexão. 
Encontrar um fundamento é a sua meta,
combater a crise da Moral e da Razão.

Nunca restringiu-se ao “convívio dos eleitos” 
entre os acadêmicos da “torre de marfim”:
trabalha opiniões, porém, visando aos conceitos,
publica em jornal e escreve até em folhetim.

Esta estupenda intelectualidade 
que já produziu uns trinta livros, talvez mais,
não resiste, no entanto, à oportunidade 
de dançar forró ou rir de piadas imorais.
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Quem o vê falar, enfatizando com os braços,
ante um auditório lotadíssimo qualquer,
sente o pensamento elevar-se ao espaço
e tocar o Absoluto  Deus, se assim quiser.

Ao tratá-lo o destino sem muita clemência,
foi preciso ser dos familiares cuidador.
Só quem sabe o que é velhice e demência,
pode avaliar mais esta prova de amor.

O “gigante” todo mede um metro e sessenta,
mas não tem tamanho o seu nobre coração:
bate forte à esquerda, mesmo aos setenta,
e não quer do bom combate aposentar-se, não!

Somos todos seus amigos, Padre Manfredinho
e não há palavras para a nossa gratidão!
Pois, receba hoje este voto com carinho:
Seja por muito tempo ainda nossa inspiração!

Que Deus o abençoe, sempre!
Carlos Tursi

Dom Antônio Lustosa Senhora de Lourdes, conduzida e 
acompanhada pela cantora sacra 

No dia 11 de fevereiro de 
Fernanda Kelly, que recitou a 

1886 nasceu Dom Antônio de 
música de autoria do bispo “Os 

Almeida Lustosa. Nesse dia a 
anjos cantam no céu”, e pela 

paróquia da Piedade realizou a 
comissão da causa de beatificação 

comemoração litúrgica dos 125 
e canonização de Dom Lustosa com 

anos do nascimento do religioso. 
a fotografia e o escudo do bispo. O 

Durante a celebração eucarística 
encerramento da missa contou 

programada foi rememorado a vida 
com a interpretação da melodia 

e obra do bispo e os 86 anos de 
“Oração do anjo”, de inspiração de 

dedicação ao sacerdócio católico.
Dom Antônio Lustosa.

A missa solene teve início com 
O  f u t u r o  s a n t o ,  s e  

a entrada da imagem de Nossa 
homologado pela igreja, nasceu no 
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dia de Nossa Senhora de Lourdes. 
Como era de hábito, naquele 

Recebemos do querido irmão 
tempo, Antônio de Almeida Lustosa 

Pe. José Maria esta carta, datada 
foi consagrado à Virgem Maria após 

no dia 2 de março e a publicamos 
o batizado. Na fase adulta, dentre 

com alegria, como forma de 
suas atividades e ações, Dom 

gratidão da Arquidiocese a este 
Lustosa foi arcebispo de Fortaleza 

homem de Deus, cuja vida tem 
durante 22 anos (1941-1963). A 

sido, toda ela, dedicada à 
c o m i s s ã o  d a  c a u s a  d e  

evangelização, à formação do povo 
reconhecimento do santificado, 

de Deus, à construção do Reino, a 
formada por irmã Margarida, 

partir das pessoas mais pobres, 
Conceição Rodrigues, Zenaide, 

das comunidades mais periféricas e 
Maria José Oliveira, Castelo Bessa e 

excluídas. Mesmo os que não foram 
José Olavo Rodrigues, além do 

a Ideal, estivemos unidos em 
apoio do padre Gilberto Antônio, 

oração e espírito. Deus o abençoe 
pároco da Piedade, garantiram 

em sua nova comunidade.
uma celebração de consagração à 
Dom Lustosa.

“Timbaúba, 2 de março de 2011.

 “Aos Coordenadores do 
Boletim informativo e aos seus 
leitores, à nossa Igreja ern 
Fortaleza, colegas sacerdotes e os 

Pe. Rosalvo, que será bispo seus fiéis.
auxiliar em Fortaleza, será Deixei no dia 28 pp. a 
ordenado bispo no dia 25 de março, paróquia N. Sra. das Graças, em 
às 19h, em Mogi das Cruzes-SP. Se Ideal, cessando a minha missão de 
alguém desejar mandar-lhe uma Pároco. Não tenho amor a cargo, 
mensagem personalizada via e- porém ao Reino, ao Povo de Deus. 
mail, utilize esse endereço Sentia, já há algum tempo, que 
e l e t r ô n i c o :  meu estado de saúde me limitava 
domrosalvo@gmail.com no trabalho pastoral que exige 

No dia 21 de abril, às 9 horas, d isponib i l idade: v is i tas às 
na Catedral Metropolitana, será comunidades, às famílias quer da 
fe i ta  sua  apresentação  à  cidade, quer do interior. As visitas 
Arquidiocese de Fortaleza. são indispensáveis para que se 

ouçarn as pessoas e se conheça aos 
poucos a realidade das famílias. 

Padre José Maria

Conceição Rodrigues - Pela Comissão

Dom Rosalvo
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Corno Pe. Moacir Cordeiro Leite e Pe. Evando, pároco de Aracoiaba, 
eu fazíamos em Aratuba, por pela sua atitude cristã e de 
exemplo. Continuamos a fazê-lo, sacerdote, conforme o Boletim de 
em Palmácia, Acarape, Barreira, fevereiro publicou: uma decisão 
Messejana, Guajeru, Pitombeiras e muito importante, "nenhum 
em Ideal onde foram poucas as católico da paróquia de Aracoiaba 
visitas por causa do estado de pagará espórtulas ou taxas à 
saúde. Igreja. Não pagará batizado, 

Agradeço a Dom José Antônio casamentos, nem intenções de 
ter permitido que eu permanecesse missa." "De graça recebemos, de 
em Ideal, durante oito anos, para a graça vamos dar". A paróquia será 
celebração dos cinqüenta anos da sustentada com o Dizimo e as 
paróquia, precedida pelo mutirão ofertas. O Pe. Evando está 
de Santas Missões Populares, respondendo aos anseios da nossa 
realizados durante seis anos, em Igreja no Brasil através dos nossos 
c a d a  s e t o r  d a  p a r ó q u i a .  Apóstolos (Bispos-CNBB) que 
Agradecemos a presença de todos durante quatro décadas vêm 
no dia vinte e seis último, sábado, fazendo este apelo através de 
por ocasião da Concelebração documentos a todos os padres que 
Eucarística presidida pelo nosso estão nas paróquias e áreas 
Arcebispo com a participação de pastorais. Vou continuar firme 
mais de três mil e quinhentas trabalhando pelo Reino, na 
pessoas, dos sacerdotes da Região comunidade de Timbaúba dos 
Episcopal N. Sra da Palma (Região Marinheiros, em Chorosinho, à 
Serra), do seu Vigário Episcopal Pe. margem direita (Fortaleza-Russas) 
Cláudio, de sacerdotes de nossa da BR 116 km 71 - Rua José Adail 
Arquidiocese e de outras dioceses, dos Santos, nº 22.
do meu colega de turma Pe. M a s ,  a t e n ç ã o ,  p a r a  
Valdery (Cruz-Sobral) e dos bispos correspondência prefiro o seguinte 
Dom Edmilson, Dom Plínio, Dom endereço: Agência Central - Caixa 
Ângelo, Dom José Luiz. Postal 373  CEP.: 60030-970 - 

Ideal está de parabéns. Fortaleza-Ceará.
Agradeço a todos da paróquia de Muito obrigado e que Deus 
Ideal pela paciência que tiveram Uno e Trino seja sempre louvado 
comigo durante os oito anos ali pelas nossas vidas.
passados. Fraternalmente,

Quero agradecer também ao José Mana Cavalcante Costa, 
Padre da Arquidiocese de Fortaleza.
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 PRESBÍTEROS ANIVERSARIANTES DE ABRIL

NASCIMENTO

ORDENAÇÃO SACERDOTAL

22 Pe.Francisco Almeida Viana, CCSh
22 Pe.Hemetério A. de Santiago (70)
23 Pe.Luiz Madeira Bezerra Júnior01 Pe.Antônio Carlos Tamboril Moreira
23 Pe.João Tryboba, SDS (71)03 Diác. Antônio Kaubi Lopes da Silveira
25 Frei Ademir A.  Nascimento, OFMcap04 Pe.Raimundo Ivan de Araújo
25 Pe.Luiz Alberto Chaves Freire04 Pe.Neri Feitosa
26 Diác. Francisco Carlos Alves dos Santos05 Pe.Carlos V. de Almeida, SDS
26 Pe.José (Guiseppe) Ialea, MSC06 Pe.Francisco Josimar de Andrade Pires
27 Pe.Reginaldo Guimarães Lima06 Frei Carlos Ant. Rod da Rocha, OFMcap
27 Mons. Philip Fouad Louka07 Pe.Sóstenes Tavares Luna, MSF
28 Frei Fco. de Paulo P. da Silva, OFMcap07 Pe.José Francisco de Sousa
28 Pe.Ligório Limberger, MI07 Pe.Raimundo Nonato Rezende, SJ
28 Diác. Antônio Policarpo de Alcântara08 Pe.Manoel Barbosa Araújo, CM
28 Pe.Enemias Freire de Almada08 Pe.José Eudázio do Nascimento Cruz

(64) 28 Pe.Batista Poinelli, FN08 Frei Ant. Antenor Santos, OFMcap 
28 Pe.Mauricio Nimauro Barbosa Rêgo09 Pe.Wagner dos Santos Braga
30 Frei José Alberto Moreno Carrillo, OAR10 Pe.João Wilkes R. Chagas Júnior, CSSh

10 Pe.Djailton Pereira da Silva, SJ
11 Mons. André Viana Camurça (98)
12 Pe.Marcelo (Patrick) Lavery, C.Ss.R
13 Pe.Francisco Evaristo Marcos 22 Pe. Eduardo Fabrício D. Cruz, INJ (11)
14 Pe.Jean Nogueira Moreno 05 Pe. Giovanni Cozzetti (Vicente) (26)
14 Pe.Francisco Rodrigues de Souza 6 Mons. Fco. Manfredo T. Ramos (54)

17 Pe. Fco. Ivo Sousa Nascimento, CM (7)16 Pe.Raimundo Santos dos Santos, MI
20 Pe. Wilson Fernandes da Silva (36)16 Pe.Francisco Mirton Bezerra de Lavor
20 Pe. João Maria Araújo (36)17 Pe.José Alexandre Brandão Menezes

17 Pe.Leonardo H. Almeida Wágner, CCSh
17 Diác. José Gilson e Silva
18 Pe.José Daniel Nunes de Paulo, FSA
18 Pe.Antônio Furtado Sobrinho, CCSh
19 Pe.Abel Jakson Peixoto Lima
19 Pe.João Pessoa de Carvalho
20 Pe.Marcelo Silva Holanda
21 Diác. Joaquim Lima Júnior
21 Pe.José Pablo Hernandez  Monfort, SJ
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PRIORIDADE PASTORAIS

Faculdade Católica 

A. Cursos de Extensão - 2011

De 5 de março a 2 de julho, aos 
sábados, das 8h às 12h. 
7.  Curso de Musicalização
Aos sábados, manhã ou tarde. 
8. Terapia Corporal, Aplicada 

1. Escola de Perdão e ao Bem Estar Físico, Mental e 
Reconciliação - ESPERE Espiritual (Massoterapia)
De fevereiro a maio (todas as Durante os meses de março e abril, 
quartas-feiras), das 18h30min às às terças e sextas-feiras, das 
21h45min. Matrícula R$ 50,00. 18h30min às 21h. 
Mensalidades: 4 x 80,00. 9.  A Música e o Pensamento 
2. Leitores entre Mil e uma F i l o s ó f i c o - T e o l ó g i c o  n a  
Leituras e Textos História da Sociedade
Dez sábados (início em março), das De março a junho. Às segundas-
8h às 12h. Matrícula 50,00. feiras, das 18h30min às 21h15min. 
Mensalidades 4 x 65,00. 10. A Família em Questão: 
3. Curso Bíblico-Teológico P r o b l e m a s  e  D e s a f i o s  
Este curso é ministrado em Contemporâneos
parceria com a Região Episcopal De fevereiro a junho, às terças e 
São José. De março a junho (todos quintas-feiras, das 18h30min às 
os sábados), das 8h às 11h30min. 21h30min. 
4. Motivação, Resgate de 11. Educadores e Animadores 
Valores e Fortalecimento da de Juventude
Espiritualidade: Um Método Objetivo: capacitar educadores e 
para Viver com Prazer animadores para atuarem de forma 
1º Etapa - 15 a 17 de abril (tempo interdisciplinar, nas diversas 
integral) instituições da sociedade, inclusive 
2º Etapa - 24 a 26 de junho (tempo no âmbito pastoral, assim como em 
integral) grupos e movimentos que tenham 
5. Curso em Língua Brasileira como foco a formação de adoles-
de Sinais - Libras centes e jovens, contribuindo para 
Durante 3 semestres letivos, aos o desenvolvimento de programas 
sábados, iniciando em março, das d e  f o r m a ç ã o  i n t e g r a l ,  o  
8h ás 12h. aprimoramento das práticas 
6. Capacitação para Agentes grupais e das políticas públicas 
Ecológicos: Salvemos a Terra!
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para adolescência e juventude. Os De março a junho, às quartas-
estudantes são acompanhados por feiras, das 18h30min às 21h30min. 
professores, mestres, doutores ou 2. Curso Sistemático de 
especialistas de reconhecida Pastoral Catequética 
competência.  Os mater ia is De março a novembro, às terças, 
didáticos são organizados em quartas e quintas-feiras, das 
formato hipertextual com recursos 18h30min às 21h30min. 
multimídia (vídeo, áudio, imagens 3. Curso Básico de Bíblia
e outros) que contribuirão para o De março a novembro, às quintas-
processo de aprendizagem dos feiras, das 18h30min às 21h30min.
participantes. 4. Curso de Aprofundamento 
Público-Alvo: Professores, Bíblico
educadores sociais e populares, De março a novembro, às terças-
agentes de pastoral, assessores de feiras, das 18h30min às 21h30min.
grupos, dioceses, regionais e 5. Curso de Liturgia
movimentos juvenis, religiosos e De março a novembro, às quartas-
assistentes sociais. feiras, das 18h30min às 21h30min. 
Inscrições: Podem ser realizadas 6. Curso Básico de Pastoral 
pelo portal da Faculdade Católica Catequética
d e  F o r t a l e z a - F C F :  De março a novembro. 18h30min 

. às 21h30min. 
Duração: 12 sábados (um Contato: 
semestre letivo - 2011.1), das 8h Escola de Pastoral Catequética (85) 
às 12h e das 14h às 18h. 3219 6445.
Carga horária: 90 horas/aula.
Custo: Matrícula - R$50,00; 
Mensalidade - 3 x R$80,00.
Número mínimo: 25 inscritos. “Uma Espiritualidade em 
Contatos: Defesa da Vida: Ecologia e 
Faculdade Católica de Fortaleza Emancipação Humana”
(85) 3453 2150. De 10 a 18 de julho, das 8h às 17h, 

na Faculdade Católica de Fortaleza 
- Seminário da Prainha. 
Contato: Secretaria do Curso de 
Verão com Vânia. Tel. (85) 3388 
8704. 

1. Oficinas Catequéticas

www.catolicadefortaleza.edu.br

C. Curso de Verão 

B. Cursos de Extensão 
promovidos pela Escola de 
Pastoral Catequética
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D. Revalidação da Faculdade 
Católica de Fortaleza

Missão Jovem 
Arquidiocesana

São João e cartas Joaninas. 
Contato: Faculdade Católica de 
Fortaleza (85) 3453 2150.

P r o g r a m a  e s p e c i a l  d e  
complementação de estudos 
para a conclusão do curso de 
Bacharelado em Teologia  

Con f o rme  Pa r e c e r  N º  
C o m  g r a n d e  a l e g r i a  63/2004, da Câmara de Educação 

Narieudes Lima aceitou ser o do Conselho Nacional de Educação, 
Secretário da Missão Jovem homologado em 31 de março de 
Arquidiocesana, para ser servo de 2004 pelo Ministro de Estado da 
Deus servindo e amando.Educação para Complementação 

A  M i s s ã o  J o v e m  de Estudos para conclusão de 
Arquidiocesana é um Projeto bacharelado em Teologia, é 
belíssimo que visa oferecer à necessário o aluno cursar 10 
Juventude da Arquidiocese de disciplinas (20% do total do curso). 
Fortaleza um novo gosto de se Período do Curso: 2 de abril a 
aproximar de Deus, através do 10 de outubro de 2011
amor e carinho dados por cada Horário: 8h às 12h, aos sábados
missionário e missionária desta Disciplinas e professores-
missão.Dia 2 de abril - Introdução à 

O Bom Jardim está cheio do Bíblia, Exegese Hermenêutica.
Senhor e todos nós, como Dia 16 de abril  Patrística. 
missionários e missionárias do Pai, Dia 30 de abril - Antropologia 
devemos ser servos de Deus nesta Teológica. 
Missão Jovem. Dia 14 de maio - Teologia Moral 

O lançamento da Missão Fundamental I. 
Jovem, na Paróquia de Santa Dia 28 de maio - Pastoral II.
Cecília, no Grande Bom Jardim, foi Dia 11 de junho - Atos dos 
feito no dia 26 de fevereiro. Vamos Apóstolos. 
m i n h a  j u v e n t u d e ,  va m o s  Dia 25 de junho - Teologia Moral 
Evangelizar. “A Igreja só será Social. 
Jovem, quando o Jovem for Igreja”.Dia 6 de agosto  Trindade.

I n f o r m a ç õ e s  c o m  Dia 27 de agosto - Direito 
Narieudes Lima pelos telefones Canônico I. 
8509 6136 e 9963 9985Dia 10 de setembro - Evangelho 
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Articulador da Pastoral de ou assessora, na Infância 
Arte e Cultura, Missionária e já fez o EFAIAM 

nível 1; também podem participar Coordenador do Setor Juventude 
membros dos grupos de JM desde da REM Nossa Senhora dos 
que tenham feito o EFAIAM nível 1.Prazeres,
- tenha completado 15 anos de 2° Secretário da Comissão 
idade; Executiva do SEJAF,
- tenha condições de participar em Secretário da Missão Jovem 
tempo integral do encontro;Arquidiocesana. 
- tenha recebido uma carta-
convite;
- tenha preenchido a ficha, dentro 
do prazo marcado;
- participe em tempo integral. 
As despesas de hospedagem e 
alimentação serão de R$ 30,00 
(trinta reais). 

A Direção Nacional das Informações: com Cleide, 
Pontifícias Obras Missionárias (88) 9223-6416 ou Solange (88) 
(POM), a Comissão Episcopal 9 2 8 2 2 4 5 7 ,   q u e  s ã o  a s  
Pastoral para a Ação Missionária e coordenadoras da IAM da Paróquia 
Cooperação Intereclesial da CNBB, Santo Antonio de Barbalha, que irá 
os Conselhos Missionários Nacional acolher o encontro.
(Comina), Regionais (Comires) e 
Diocesanos (Comidis) - incentivam 
e promovem "Encontros de 
Formação para Assessores da 
IAM" (EFAIAM) nas diversas 
regiões do País.

Aqui no Ceará haverá um 
EFAIM (2° Nível) de 25 a 27 de 
março, com inicio no dia 25, às 
18h, e término no dia 27, às 12h. O 

A Comissão de Articulação da 
local será a Chácara do Caldas,em 

Pastoral da Juventude do Meio 
frente à capela Bom Jesus, no 

Popular (PJMP) de Fortaleza esteve 
Distrito do Caldas, Barbalha-CE.

reunida com os coordenadores dos 
São convidados a participar:

grupos de base de Fortaleza nos 
- quem já trabalha como assessor 

Infância e 
Adolescência 
Missionária

Pastoral  da 
Juventude do Meio 
Popular 

1. Comissão de articulação
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dias 25, 26 e 27 de fevereiro, na terra do “Senhor da Canoa”, na 
Casa de Encontro da Ir. Iolanda Diocese de Tianguá.
para realizar o planejamento anual O Congresso terá como tema 
das ações para 2011. Na ocasião  “PJMP - 30 anos de fé e vida no 
também foi celebrado o aniversário Ceará” e lema “Em nossas mãos 
de 12 anos de um dos Grupos de um sonho em mutirão” e    
Base, o JUNAP, da Comunidade do acontecerá de 21 a 24 de julho de 
Jardim Fluminense - Paróquia do 2011, tendo como objetivo, 
Mondubim. Contatos: Reginaldo recordar a história, viver o 
( 8 5 )  8 8 5 2 7 5 4 6  L a u d i a n o  presente e sonhar o futuro da 
87311710 Jonas 88717145. PJMP para fortalecer as 

juventudes na caminhada de Fé 
e vida da Igreja povo de Deus.

É tempo de renovar nossa 
história, reanimar a militância e 

A PJMP há 30 anos começou a 
semear no coração dos novos 

escrever sua história de luta entre a 
j o v e n s  o  s e n t i m e n t o  d e  

juventude empobrecida do Ceará, 
encantamento, de paquera e 

conquistando com fé e resistência 
namoro com esta pastoral, 

um espaço na Igreja e na 
assumindo o seguimento e 

sociedade, estando presentes no 
discipulado do jovem Nazareno, 

campo e na cidade, inspirada pela 
para assim fazer cada vez mais da 

opção preferencial pelos pobres e 
PJMP um rosto de ousadia profética 

apaixonada pelo projeto libertador 
d i a n t e  d a s  d i v e r s a s  

de Nosso Senhor Jesus Cristo 
transformações na Igreja e na 

fazendo dos(as) nossos(as) jovens 
sociedade, nos impulsionando a 

anunciadores(as) da boa-nova do 
enfrentarmos os novos desafios e 

amor, da paz e da justiça.
reafirmar o Testemunho dos que 

Em março de 2010, a Equipe 
querem manter viva a chama da 

de Serviços da PJMP que assume a 
ternura, da resistência e da paixão 

coordenação regional, junto com 
a serviço do Reino de Deus em 

representantes diocesanos de todo 
busca da Terra Prometida.

o Ceará, reunidos em Assembleia 
Neste Congresso queremos 

na cidade de Fortaleza, definiu 
fazer uma memória da caminhada 

realizar o Congresso dos 30 anos 
da PJMP em nosso regional, 

da nossa amada pastoral no Ceará, 
analisando de coração aberto os 

sob as bênçãos de São José, 
avanços  que  consegu imos  

padroeiro da cidade de Ubajara, 

2. Congresso - 30 anos da 
PJMP do Ceará
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alcançar, nossos erros e limitações Agora, é só arrumar a 
e trilhar novos caminhos e bagagem, preparar sua bandeira, 
possibilidades. Somente assim sua bíblia, sua túnica, ousadia, 
teremos uma melhor ação pastoral alegria e sonhos para serem 
da PJMP em nossas Dioceses e em compartilhados com todos(as) que 
todo o regional. acreditam e fazem a PJMP no 

O s ( a s )  d e l e g a d o ( a s )  Ceará, para continuar escrevendo 
representantes das Dioceses nossa linda história. Com todo o 
deverão estar de acordo com os povo a gente faz um mundo novo. 
seguintes critérios: Da mata verde da Serra da 

ter no mínimo 6 meses de Ibiapaba ecoará a voz dos 
grupo de base; ter idade igual e/ou diferentes rostos da nossa amada 
superior a 14 anos; ter participado juventude, fazendo do rosto de 
dos momentos de estudo do Deus jovem também. Organize sua 
subsídio; apresentar o termo de Diocese e caravana e coloque o pé 
autorização dos pais e/ou na estrada rumo à Serra da 
responsáveis para menores de 18 Ibiapaba, para a terra do Senhor da 
anos; ter perfil de liderança com Canoa, em Ubajara!
facilidade de expressão (fala e/ou 
arte); participar integralmente do “ S ó  u m a  J u v e n t u d e  
congresso; participar do pré- o r g a n i z a d a ,  s e r á  u m a  
congresso diocesano; ter pago a juventude forte”. 
t a x a  d e  p a r t i c i p a ç ã o  e  (PUEBLA, 1185/1188).
contribuição; fazer a pré-inscrição 
nas suas dioceses ou com a Informações com Laudiano 
coordenação do evento.. pelo telefone (85) 87311710.

Para maiores informações 
os(as) interessados(as) deverão 
entrar em contato com as 
Coordenações  D iocesanas ,  
Coordenação Regional ou pelo 
blog: pjmpceara.blogspot.com ou 
conforme informações na ficha de 
inscrição. Não fique de fora, e vá 
construir conosco esse momento 
de MUITA REZA, MUITA LUTA E 
MUITA FESTA!
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Pastoral Vocacional

1. Novos seminaristas

Martins, da Paróquia Sagrado 
C o ra ç ã o  d e  J e s u s  ( N ova  
Metrópole); Francisco Adilton G. da 
Silva, da Paróquia N. Sra. das 

Pe. Rafhael, Reitor do Graças e S. Pedro (Tabuba); 
Seminário Propedêutico Dom Francisco Glaydson P. Evangelista, 
Aloísio Lorsheider, participa a todas da Paróquia Santo Antonio (Granja 
as  pessoas  que  fazem a  Portugal); Francisco Gleidson de S. 
Arquidiocese de Fortaleza a alegria Barros, da Paróquia S. José 
do acolhimento no Seminário (Maracanaú); Francisco Jairo G. 
Propedêutico de vinte e um jovens dos Santos, da Área Pastoral N. 
provenientes de nossas paróquias Sra. Mãe dos Pobres (Tancredo 
e áreas pastorais para iniciar uma Neves); Francisco Valternilo 
caminhada, durante oito anos, de Santiago Ribeiro, da  Paróquia S. 
discernimento da vocação ao Luis Gonzaga (Pitombeiras); 
ministério presbiteral, através da Greison Gomes, da Paróquia Sta. 
vida comunitária, de estudo e Cecília (Bom Jardim); Jefferson 
formação, de participação em Vale de Almeida, da  Paróquia S. 
ações pastorais e de vivência de Vicente de Paulo (Dionísio Torres); 
oração.   Marcos Ronney de Matos, da 

Os jovens que atenderam ao Paróquia S. José (Maracanaú); 
chamado são: Marcos Vinícius de Sousa Oliveira, 

Alan Robson de Oiveira, da da Paróquia N. Sra. Graças 
Paróquia Jesus, Maria e José (Pindoretama); Marden Moura 
(Antonio Bezerra); Antonio Adrízio Lopes, da Paróquia Cristo Redentor 
Santiago de Freitas, da Paróquia (Cristo Redentor); Rafael Vieira da 
Cristo Redentor (Cristo Redentor); Silva, da Paróquia S. Vicente de 
Bruno Apol inário Lima, da  Paulo (Dionísio Torres); Reginaldo 
Paróquia Sagrado Coração de Jesus Aragão Araújo, da Paróquia Cristo 
(Nova Metrópole); Bruno Moreira Redentor (Cristo Redentor); Tiago 
Rodrigues, da Paróquia N. Sra. Monteiro de Sousa, da Paróquia 
Conceição (Pacajus); Cícero Sto. Afonso (Parquelândia); Thiago 
Pereira Alves, da Paróquia São José Cavalcante de Sousa, da Paróquia 
(Maracanaú); Edmilson Monteiro N. Sra. da Conceição (Cascavel).
R. da Silva, da Paróquia N. Sra. Em um trecho de uma carta 
Prazeres (Caucaia); Felipe Calisto 
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dirigida aos padres, assim escreve 
Pe. Rafhael: “Estes jovens, como 
tantos outros irmãos presbíteros, 26 e 27 de março; 9 e 10 de 
diáconos e seminaristas, ouvindo o abril; 14 e 15 de maio; 18 e 19 de 
chamado  de  Jesus  Cr i s to  junho; 15, 16 e 17 de julho (retiro); 
colocaram-se à disposição para o 20 e 21 de agosto; 17 e 18 de 
processo formativo oferecido pela setembro; 15 e 16 de outubro; 12 e 
Igreja. Com muita esperança e 13 de novembro. A data do estágio 
confiança no Senhor pensamos que pa ra  admissão  em 2012 ,  
eles poderão fazer uma caminhada provavelmente, será de 12 a 17 de 
de profundo discipulado e dezembro. 
missionariedade com o Senhor C o n t a t o :  S e m i n á r i o  
Jesus Cristo. Por isso mesmo Propedêutico. Fone: 3290 1045 
contamos com suas orações e de (Res.), 9956.7034 (Pe. Rafhael) e 
toda a sua comunidade paroquial e 9635.2193 (Pe. Ailton). 
pastoral, por eles e pela equipe de E - m a i l :  P e .  R a f h a e l :  
formação que irá acompanhá-los”.  

P a s t o r a l  V o c a c i o n a l :  

Pe. Rafhael, que também é o   
p r o m o t o r  v o c a c i o n a l  d a  
Arquidiocese de Fortaleza, informa 
a s  da t a s  do s  encont ros  
vocacionais diocesanos, que 

O tema da 17º Grito dos acontecerão mensalmente, aos 
Excluídos já foi escolhido:  terceiros finais de semana, no 

“Pela vida, grita a TERRA... Seminário  Propedêut ico ,  
Por direitos, todos nós!”Henrique Jorge, em Fortaleza. 

O Grito foi concebido para ser Esses encontros vocacionais darão 
um processo de construção a oportunidade de o jovem 
coletiva. Neste mutirão estão vocacionado discernir ainda melhor 
j u n t o s  p a s t o ra i s  s o c i a i s ,  seu lugar na Igreja. A chegada para 
movimentos populares, sociais e o encontro deve acontecer, 
sindicais, Campanha Jubileu, Grito sempre, no sábado à tarde (para 
Continental, e as Igrejas. pernoite) e o encontro prolongar-

Para iniciar esse processo em se-á até o domingo ao meio-dia 
2011 realizará um seminário para o (com o almoço).

Datas dos encontros 
vocacionais em 2011.

2. Promoção Vocacional

Grito dos Excluídos

perafhael@hotmail.com

vocacional@arquidiocesedefortale
za.org.br
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qual convida todas as pessoas que Francisco de Assis, no Conjunto 
desejam vivenciar o Grito dos Palmeiras, dia 13 de março, a 
Excluídos 2001: “Copa 2014! pedido do pároco Pe. Valber para 
Quem ganha com essa? i m p l a n t a ç ã o  d a  p a s t o r a l  
Impacto sócio ambiental e naquelaparóquia. 
econômico para Fortaleza”. A Nos dias 26 de 27 de março, 
data do seminário será o dia 26 de das 8h às 17h, no Centro de 
março, às 8h, na Faculdade Pastoral “Maria, Mãe da Igreja”, a 
Católica de Fortaleza (Seminário da Paróquia de São Benedito realizará 
Prainha). Sobre o tema falará José capacitação para líder em mutirão 
Borzacchiello da Silva, geógrafo c o m  d i v e r s a s  p a r ó q u i a s .  
e professor da Universidade Informações: com Neta, tel. (85) 
Federal do Ceará. 87367268 e 96610224 ou com 

O encontro regional de Lilliane, coordenadora paroquial da 
formação para o Grito será nos dias PPI de São Benedito, tel. (85) 
13 e 14 de maio, em Fortaleza. 99982674.

O  G r i t o  p r i v i l e g i a  a  
o r g a n i z a ç ã o ,  f o r m a ç ã o  e  
participação popular na construção 
de uma nova sociedade, justa, 

Campanha “Esgoto já  sem 
solidária, plural e fraterna. 

explorar” 
Aguardamos sua presença no 

As Comunidades Eclesiais de 
seminário e nas plenárias que 

Base da Arquidiocese de Fortaleza 
acontecerão nos terceiros sábados 

realizarão uma manifestação 
de cada mês, das 8h30min às 12h, 

pública frente à sede da CAGECE 
no Centro de Pastoral Maria Mãe da 

(no antigo aeroporto, bairro Vila 
Igreja, na Rua Rodrigues Júnior, 

União), para conseguir do órgão 
300, Centro.

uma redução mais significativa da 
Articulação do Grito dos/as 

tarifa de esgotamento sanitário. 
Excluídos/as 

Atualmente, cobra-se 80% em 
cima do valor estipulado pelo 
consumo d'água, o que excede a 
capacidade de pagamento de 

A Pastoral da Pessoa Idosa - muitas famílias nos bairros de 
PPI realiza sensibilização para líder periferia. O movimento pela 
voluntário da Pastoral da Pessoa redução da tarifa, encabeçado 
Idosa, na Paróquia de São pelas CEBs e apoiado por Pastorais 

CEBs 

Past. da Pessoa Idosa 
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Sociais e entidades populares, perguntas e destaques. A equipe 
conseguiu coletar cerca de 15.000 de formação notou a satisfação de 
assinaturas que serão entregues, todos na conclusão desse curso e 
junto com um documento também o desejo de estar 
reivindicatório, ao diretor geral da organizando a Pastoral da 
CAGECE. Sobriedade na suas comunidades 

O ato público acontecerá no paroquias e áreas pastorais. Em 
Dia Mundial da Água, 22 de seguida aconteceu a vivência dos 
março, às 9 horas.  O movimento 12 passos entre os agentes e 
está conseguindo alguns ônibus equipe de formação, a entrega de 
para transportar parte da certificados, apresentação de 
população atingida pelo problema poemas e cordéis, concluindo com 
até a CAGECE. Quem deseja a oração final e o envio dos agentes 
participar, entre em contato: para a missão pastoral. Foi 
3263.2720 ou 8736.6963 ou marcada a próxima reunião para o 
8873.1610. dia 26 de março para avaliação. 

2. Durante a “Semana contra 
o Alcoolismo”, de 13 a 19/02, a 
Pastoral da Sobriedade do Ceará 
realizou várias atividades, entre 
elas, palestras de conscientização, 1. O dia 11 de fevereiro de 
peças teatrais e divulgação nas 2011 vai ficar marcado na vida dos 
paróquias com cartazes, folders e agentes da pastoral que se 
abordagem. No dia 14, aconteceu capacitaram no primeiro curso do 
em Quixadá uma Mesa Redonda ano de 2011, também na vida da 
com o tema “Álcool estou”. No dia equipe que trabalhou para que este 
18, no Colégio Monsenhor André curso fosse realizado. O curso teve 
Vianna Camurça, em Caucaia, início com a proclamação do 
houve uma palestra com o tema evangelho do dia, Mc 8,1-10, 
“Álcool e jovem não combinam” seguido de palestra sobre as 5 
com alunos de 13 a 17 anos. No dia frentes de ação da Pastoral da 
19, em Beberibe, realizou-se um Sobriedade e resumo do conteúdo 
evento de divulgação em prol da do  curso  min i s t rado  pe lo  
Vida contra o álcool. coordenador regional Rogério 

Agradeço a todos os agentes Melo. Após a palestra houve 
que naquela semana se doaram momento de apresentação de 
para realizá-la com êxito.dúv idas ,  quest ionamentos ,  

Carlo Tursi - Pela Coordenação de CEBs

Past. da Sobriedade

Rogério Melo
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Pastoral do Menor medidas socioeducativas e que 
haja a execução da medida como 

A "Campanha em Favor das 
prevê o Estatuto. É preciso dar 

Medidas Socioeducativas e Contra 
possibilidades ao adolescente 

a Redução da Idade Penal" lançada 
autor de ato infracional a 

pela Pastoral do Menor em âmbito 
oportunidade de uma mudança de 

nacional está sendo regionalizada 
inserção cidadã na comunidade”, 

com ações educativas em Fortaleza 
reforça. 

e em municípios do interior do 
Além da campanha, a Pastoral estado. A culminância das 

lançou as cartilhas “Pra Pagar de atividades acontece no dia 15 de 
Boa” e “Liberdade Assistida  Um março, em Fortaleza. Até lá 
projeto em construção”. "Pra Pagar a c o n t e c e m  o f i c i n a s  d e  
de Boa” faz uma sistematização a argumentação com educadores em 
cerca das Medidas Socioeducativas Fortaleza dia 26/02 e no interior do 
e “Liberdade Assistida  Um projeto estado, nos municípios de Trairi 
em const rução”  e  t raz  a  (23/02), Juazeiro do Norte 
experiência da Pastoral do Menor (26/02), Iguatu (27/02) e Brejo 
com o Programa de Liberdade Santo (28/02).
Assistida, executado de 2002 a 

A campanha, que tem como 
2007.

tema “Dê oportunidade  Medidas 
Para  e fe t i vação  des ta  Socioeducativas responsabilizam, 

Campanha, a Pastoral do Menor mudam vidas”, tem como objetivo 
conta com a parceria da Agência colocar em pauta a discussão 
Catavento Rede ANDI, Centro de acerca do olhar diferenciado para 
Defesa da Criança e do Adolescente crianças e adolescentes autoras de 
(Cedeca-Ceará), Cáritas Brasileira, atos infracionais. A Campanha 
Sistema O Povo de Comunicação.pretende mobilizar a sociedade 

Mais informações:b r a s i l e i r a  e m  f a v o r  d a  
Luana Amorim, Agência implementação do Sistema 

Catavento Rede ANDI (85) Na c i ona l  d e  A t end imen t o  
8836.5570, Francerina Ferreira, Socioeducativo (SINASE). 
Coordenadora Regional da Pastoral Para a Coordenadora Regional 
do Menor, (85) 3253.4877; da Pastoral do Menor, Francerina 
Aurilene Vidal, Articuladora Ferreira“, é importante que haja 
Institucional da Pastoral do Menor, um fortalecimento da política 
(85) 8854.1609.pública de aplicabilidade das 
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Romaria da Terra

Thiago Valentim
CPT CE

Pastoral do Dízimo

tradicionais causados pelo uso de 
agrotóxicos, pela concentração de 

A Comissão Pastoral da Terra 
terra, falta de acesso à água, 

do Ceará, reunida em seu Conselho 
mineração, especulação fundiária, 

Ampliado nos dias 17 e 18 de 
grandes barragens e tantos outros 

Fevereiro, em Fortaleza, definiu o 
projetos do grande capital.

tema da 15ª Romaria da Terra, que 
A CPT convida todas as 

se realizará no dia 7 de agosto de 
comunidades a se prepararem, 

2011, em Itapipoca.
desde já, com bastante entusiasmo 

Na reflexão que sucedeu a 
para participar da XV Romaria da 

escolha do tema, os agentes da 
Terra. Como Romeiros e Romeiras 

CPT levantaram temáticas que 
da Terra, seguiremos a Itapipoca, 

devem estar presentes na 
fortalecidos pelo Testemunho dos 

Romaria, desde a preparação até a 
Mártires da Caminhada, unidos na 

sua realização: reforma agrária, 
luta por Terra, Água e Dignidade. 

agroecologia, sustentabilidade, 
Informações na CPT Regonal. 

enfrentamento dos grandes 
Telefone: (85) 3226 1413,.

projetos do capital, uso de 
agrotóxicos, luta pelo acesso e 
democratização da água e martírio. 

O tema escolhido, após 
muitas considerações e propostas, 

De 20 a 22 de maio haverá um 
foi: “No Testemunho dos 

encontro arquidiocesano de 
Mártires: Terra,  Água e 

Formação para os agentes da 
Dignidade”. A Romaria da Terra se 

Pastoral do Dízimo. O assessor será 
propõe a fazer memória da vida e 

Pe. Cristovam Lubel, 
da luta dos mártires da caminhada 
e lutadores do povo, que 
derramaram seu sangue e doaram 

Informações: João Augusto: 
suas vidas na luta por Terra e Água, 

Tel. 85 3388-8702. 
a fim de todas as pessoas tivessem 
vida com dignidade. Pretende, 
a i n d a ,  s e r  m o m e n t o  d e  
f o r t a l e c i m e n t o  d a s  l u t a s  
c amponesa s ,  i n d í g enas  e  
quilombolas, bem como de 
denúncia de todos os impactos 
negativos sobre os povos nativos e 

da diocese de 
Guarapuava - PR e da Editora 
Pão&Vinho.
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COMUNICAÇÕES

Sociedade de São 
Vicente de Paulo

Confrade Vanilo de Cavalho, ssvp; 
Email: vanilof@uol.com.br 

Movimento 
Sacerdotal Mariano

Com o tema “Em Cenáculo com 

Maria, pelo segundo Pentecostes”, 

o responsável Nacional do 
A Sociedade de São Vicente Movimento, Sr. Otávio Piva, 

de Paulo em março recebe a visita presidirá as meditações que serão 
regulamentar de nosso assessor enviadas diretamente da Itália pelo 
espiritual nacional Revdo. Pe. Pe. Stefano Gobbi. A presidência do 
Alexandre Nahas, da Congregação 

encon t r o  s e r á  dada  pe l o  
da Missão.

Responsável Regional do MSM, Pe. 
A visita será a todos os 

Edilson Ferreira Leite. Todos os 
Conselhos, no Ceará, da Sociedade 

g r u p o s  d e  C e n á c u l o  d a  
de São Vicente de Paulo e será 

Arquidiocese estão convidados a 
recebido com alegria, dentro de um 

formar suas caravanas e participar. 
espírito de unidade que marca os 

Também os padres simpatizantes vicentinos.
com a  esp i r i tua l i dade  do  J u n t a m e n t e  c o m  o s  
Movimento estão convidados a assistidos, os confrades celebrarão 
concelebrar. Esse Cenáculo será a Santa Missa de encerramento da 
uma preparação para o 1º Retiro visita, sendo presidida pelo nosso 
Estadual do Movimento Sacerdotal assistente espiritual estadual, 
Mariano que será realizado no dia Revdo. Pe. Evaldo Carvalho, 
09 de julho, das 8h às 18h, no Provincial da Província de Fortaleza 
Santuário Nossa Senhora de da Congregação da Missão.
Fátima da Serra Grande na cidade 

de São Benedito. Informações com 

Sra. Nilce, tel. (85) 3484-5725 ou 

com Ícaro - (85) 8891-9925.

No dia 18 de março, a partir 

das 18h, na paróquia Nossa 

Senhora da Saúde, Mucuripe, será 

realizado o Cenáculo Regional do 

Movimento Sacerdotal Mariano. 
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Dia ........Hora ......Evento ..........................................................................................................................Local
01 a 3 ......Ter  Qui ..Encontro dos padres de mais de 11 anos de Ordenação Presbiteral ..............................Taíba, Pecém
04 ......Sex 19h00min FAMEC  Plenária  C.P. “Maria, Mãe da Igreja”
05 ......Sáb 8h00min Encontro com os seminaristas da Arquidiocese de Fortaleza
09 ......Quar QUARTA-FEIRA DE CINZAS
.......... 18h30min Missa das Cinzas Catedral Metropolitana 
10 ......Qui 9h00min Coletiva de Imprensa  lançamento da CF 2011 C.P. “Maria, Mãe da Igreja”
10 a 13 Qui  Dom Visita Pastoral na Paróquia São Vicente de Paulo Parque Tabapuá, Caucaia
15 ......Ter 9h00min Equipe de Formadores do Seminário Propedêutico Henrique Jorge, Fortaleza
16 ......Qua 8h00min Audiências Residência Arquiepiscopal
.......... 17h30min Conselho Econômico Arquidiocesano Cúria Metropolitana
17.....Qui 9h00min Conselho Episcopal Residência Arquiepiscopal
......... 19h30min Missa na Paróquia São Gerardo São Gerardo, Fortaleza
18.....Sex 19h00min Missa de São José  Paróquia São José de Ribamar Aquiraz
19.....Sáb 10h00min Missa com Leigos Josefinos  Casa de Encontro Auxílio dos Cristãos Messejana, Fortaleza
......... 18h30min Missa de São José  Ordenações Diaconais Catedral Metropolitana
20 ....Dom Encontro com Comunidades Neo-Catecumenais A definir!
22 a 24 Ter  Qui Conselho Permanente da CNBB Brasília
25 ....Sex    Ordenação. Episcopal de Monsenhor
........ Rosalvo Cordeiro de Lima, Bispo Auxiliar de Fortaleza Mogi das Cruzes SP
27 ....Dom CAMINHADA PENITENCIAL Do Mucuripe à Catedral
29 a 31 Ter - Qui CONSER NE1 na Casa de Encontro “Auxílio dos Cristãos” Messejana, Fortaleza

02.....Sáb 8h REM N Sra dos Prazeres: Prioridade Formação Centro P. de Caucaia
02.....Sáb 8h30 REM São José: Reunião da Comissão Missão Centro de Pastoral
02.....Sáb 9h Setor Juventude da Arquidiocese: reunião ordinária Centro Pastoral
02.....Sáb 14h30 REM N Sra da Assunção: PASCOM  coordenação Pirambu
2.......Sáb 14h30 REM N Sra da Conceição - Formação: Curso de Teologia Popular Centro de Formação
02.....Sab 15h Pastoral Familiar: Reunião do Conselho Arquidiocesano Centro de Pastoral
02.....Sáb REM Bom Jesus dos Aflitos: Reunião do MESC Nazaré
02.....Sáb REM Bom Jesus dos Aflitos: Reunião das Prioridades Pastorais Sala da Região
04.....Seg 19h REM São José: Reunião dos Secretários(as) paroquiais Centro de Pastoral
4 a 7......Seg Encontro dos Padres até 5 anos de Ordenação
05..........Ter 9h REM N Sra da Conceição: Reunião dos Padres
07..........Qui 8h30 REM São José: Reunião dos Presbíteros Centro de Pastoral
07..........Qui 19h REM São José: Liturgia. Assunto: Páscoa Paróquia. de Fátima
7 a 10....Qui Visita Pastoral na REM N. S. da Palma
08..........Sex 14h REM Sagrada Família: MESC: setor III encontro com os ministros Maranguape
09..........Sáb 8h Pastorais Sociais, CEBs e Organismos: Formação Centro de Pastoral
09..........Sáb 8h REM Sagrada Família: MESC: setor II encontro com os ministros Pajuçara
09..........Sáb 8h REM N Sra dos Prazeres: Encontro do Setor Juventude Icarai Tabuba
09..........Sáb 8h REM N Sra dos Prazeres: Terço dos Homens Centro P. de Caucaia
09..........Sáb 9h REM N Sra dos Prazeres: Dizimo Centro P. de Caucaia
09..........Sáb 8h30 REM São José: Reunião da Pastoral Vocacional Centro de Pastoral
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09..........Sáb 9h Setor Universidades da Arquidiocese de Fortaleza: Reunião Centro de Pastoral
09..........Sáb 9h Catequese Arquidiocesana: Reunião da equipe de articulação Cristo Rei
09..........Sáb 14h REM Sagrada Família: MESC: setor I encontro com os ministros Itaitinga
09..........Sáb 14h30 REM N Sra da Assunção: PASCOM  visita Genibaú
09..........Sáb 15h REM N Sra da Conceição - Prioridade Formação: Curso de Liturgia Centro de Formação
09..........Sáb 15h REM N Sra da Conceição - Catequese: Coordenadores paroquiais Centro de Formação
09..........Sáb Infância e Adolescência Missionária: Escola de Formação . Centro de Pastoral
11 ..........Seg 18h REM N Sra dos Prazeres: Encontro da Coord.com o Conselho da região Centro P. de Caucaia
11 ..........Seg 18h REM N Sra dos Prazeres: Encontro da Coordenação do MESC Centro P. Caucaia
12..........Ter 9h Conselho dos Formadores dos Seminários Arquidiocesanos Residência Episcopal
13..........Qua 9h Arquidiocese: Conselho Presbiteral Centro de Pastoral
13..........Qua 15h Arquidiocese: Conselho Episcopal Residência Episcopal
13..........Qua 17h30 REM São José: Reunião da Comissão Formação Sala da Região
14..........Qui 17h REM Sagrada Família: Conselho econômico Escritório da Região
14..........Qui 17h30 Arquidiocese: Conselho Econômico Cúria
14..........Qui REM Bom Jesus dos Aflitos: Encontro de Liturgia João XXIII
14 a 21..Qui Pastoral da Juventude: Semana da Cidadania
15..........Sex Arquidiocese: Equipe do Diaconato Permanente Residência Episcopal
15..........Sex 9h REM N Sra dos Prazeres: Visita do Vigário Episcopal ao Padre da Paróquia de Tabapua ..Tabapua
16..........Sáb 8h REM Sagrada Família: Encontro com os representantes da juventude Escritório da Região
16..........Sáb 8h REM N Sra dos Prazeres: Prioridade Família Centro P. de Caucaia
16..........Sáb 8h REM N Sra dos Prazeres: Pastoral Social Centro P. de Caucaia
16..........Sáb 8h REM N Sra dos Prazeres: Reunião da Coordenação do Setor Juventude Centro P. de Caucaia
16..........Sáb 8h REM N Sra dos Prazeres: Curso do MESC Centro P. de Caucaia
16..........Sáb 8h30 REM São José: Reunião da Comissão Vida e Família Centro de Pastoral
16..........Sáb 8h30 Grito dos Excluídos: Construção do Grito 2011 Centro de Pastoral
16..........Sáb 9h Arquidiocese: Conselho Pastoral Centro de Pastoral
16..........Sáb 9h Catequese: Reunião equipe de articulação e escolas católicas Centro de Pastoral
16..........Sáb 14h REM N Sra da Assunção: MESC Conjunto Ceará
16..........Sáb 14h30 REM N Sra da Conceição - Formação: Curso de Teologia Popular Centro de Formação
16 e 17..Sáb 14h30 REM N Sra da Assunção: PASCOM  visita Carlito Pamplona
17..........Dom 8 a 16h Institutos Seculares: Reunião de todos os membros dos Institutos Montese
17 .........Dom 8h30 Juventude Missionária: Escola de Formação Centro de Pastoral
17..........Dom Setor Juventude da Arquidiocese: Jornada Diocesana da Juventude 
20..........Qua Pastorais do Povo da Rua e do Menor: Via Sacra
23..........Sáb 8h30 Pastoral da Pessoa Idosa: Coordenação Arquidiocesana Centro de Pastoral
23..........Sáb REM Bom Jesus dos Aflitos: Reunião do Conselho Pastoral São Raimundo
24..........Dom 8h REM Bom Jesus dos Aflitos: Pastoral do Dízimo  Experiências e partilhas Bom Jardim
24..........Dom Pastoral dos Surdos: Encontrão
27..........Qua 19h30 Fórum Arquidiocesano de Movimentos Eclesiais: Reunião da Coordenação
30..........Sáb 8h REM Sagrada Família: Conselho Pastoral Maracanaú
30..........Sáb 8h REM N Sra dos Prazeres: Conselho da Região Icarai Tabuba
30..........Sáb 8h30 REM São José: Conselho Pastoral Centro de Pastoral
30..........Sáb 8h30 REM N Sra da Conceição: Reunião do Conselho Pastoral Centro de Formação
30..........Sáb 8h REM N Sra da Assunção: Conselho da Região 
30..........Sab 8h30 RE Sertão São Francisco: Encontro da equipe do catecumenato Canindé
30..........Sáb 14h30 REM N Sra da Conceição  Prioridade Formação: Curso de Teologia Popular Centro de Formação
30..........Sáb 15h REM N Sra da Conceição  Prioridade Formação: Curso de Liturgia Centro de Formação
30..........Sáb REM N Sra da Conceição Pastoral da Criança: Avaliação com Capacitadores e Equipe
30..........Sáb Setor Juventude da Arquidiocese: Formação da Missão Jovem Bom Jardim
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H I S T Ó R I C O

REGIÃO - SÃO JOSÉ Último mês

Referente VALOR Recebido Referente VALOR

01- N.Sra.Lourdes - Dunas jan/11 1.273,30   jan/11 jan/11 381,99       

02- São Benedito jan/11 1.521,70   jan/11 jan/11 456,51       

03- Navegantes fev/11 1.023,33   fev/11 fev/11 307,00       

04- Catedral jan/11 1.823,92   jan/11 jan/11 911,96       

05- Cidade 2000 jan/11 205,80      jan/11 jan/11 61,57         

06- Cristo Rei jan/11 4.100,14   jan/11 jan/11 1.230,04    

07- Fátima fev/11 12.723,19 fev/11 fev/11 6.361,59    

08- Monte Castelo jan/11 2.980,56   jan/11 jan/11 1.490,28    

09-  Mucuripe jan/11 2.516,39   jan/11 jan/11 1.258,19    

10-  Patrocinio fev/11 1.502,00   fev/11 fev/11 676,00       

11- Santa Luzia jan/11 3.567,17   jan/11 jan/11 1.783,58    

12- São Vicente de Paulo jan/11 7.567,90   jan/11 jan/11 3.783,95    

13-  Sag.Coração de Jesus jan/11 2.204,00   

14-  N.Sra. Da Paz jan/11 7.609,52   jan/11 jan/11 3.804,76    

15-  N.Sra. Do Carmo jan/11 1.595,20   jan/11 jan/11 478,56       

16-  N.Sra. Dos Remédios jan/11 1.353,07   dez/10

17- Tauape jan/11 1.217,60   jan/11 jan/11 365,28       

18- São Gerardo jan/11 3.318,63   jan/11 jan/11 1.659,31    

19- Piedade dez/10

20- Parquelandia jan/11 1.595,50   jan/11 jan/11 797,75       

21- N.Sra.das Dores jan/11 2.734,50   jan/11 jan/11 820,35       

22- Cap. Santa Filomena  

23- Cap. São José - Papicu jan-fev/11 850,00      

24- Cap. M.Jesus de Praga fev/11 300,00        

25- Reitoria S. Judas Tadeu fev/11 1.043,10   fev/11 fev/11 312,93       

26- Igreja da Prainha jan/11 265,20      

27- N.Sra.Aparecida-P. Futuro jan/11 442,10      jan/11 jan/11 132,63          

TOTAL  1 65.333,82 TOTAL  1 27.074,23   

M I T R A COMISSÃO  DO  CLERO

Recebido - Fev/2011 Recebido em FEV/2011
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H I S T Ó R I C O

BOM JESUS DOS AFLITOS Último mês

Referente VALOR Recebido Referente VALOR

01- Canindezinho mar/10

02-  Planalto do Pici jan/11 1.591,21    jan/11 jan/11 477,36       

03- Nazaré dez/10 -Jan/11 5.029,10    

04- Vila União jan/11- e dez/10 1.803,90    jan/11 jan/11 850,46       

05- Parangaba dez/10 e Jan/11 15.275,26   jan/11dez/10-jan/11 7.368,70    

06- S.Raimundo Nonato jan/11 2.500,72    jan/11 jan/11 750,21       

07- São Pio X jan/11 1.553,42    jan/11 jan/11 466,02       

08- Bom Jardim jan/11 3.689,49    jan/11 jan/11 1.106,85    

09- Henrique Jorge jan/11 2.076,92    jan/11 jan/11 623,07       

10- João XXIII-Jóq.Clube mar/10

11- N.Sra.Aparecida-Montese jan/11 1.920,20    jan/11 jan/11 960,10       

12- N.Sra.de Salete jan 723,63       jan/11 jan/11 217,09       

TOTAL  2 36.163,85   TOTAL  2 12.819,86   

01- Barra do Ceará jan/11 462,07       

02- Granja Portugal jan/11 1.348,88    jan/11 jan/11 404,66       

03- Alvaro Weyne set/10

04- Genibaú agos/10

05- N.Sra.Assunção jan/11 4.025,42    jan/11 jan/11 1.771,12    

06- Antonio Bezerra jan/11 3.497,68    jan/11 jan/11 1.748,84    

07- Carlito Pamplona jan/11 2.448,30    jan/11 jan/11 1.224,15    

08- Conjunto Ceará jan/11 2.011,54    jan/11 jan/11 1.005,78    

09- Cristo Redentor jan/11 1.847,22    jan/11 jan/11 923,61       

10- Jardim Iracema dez/10

11- Pirambu jan/11 1.061,00    jan/11 jan/11 318,30       

12-  S.Pedro e S.Paulo jan/11 2.234,39    jan/11 jan/11 670,32       

13- Vila Velha dez/10

TOTAL  3 18.936,50   TOTAL  3 8.066,78    

 

Recebido - Fev/2011 Recebido em FEV/2011
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H I S T Ó R I C O

N. SRA DA CONCEIÇÃO Último mês

Referente VALOR Recebido Referente VALOR

01- Aerolandia jan/11 1.348,80    Jan/2007

02- Manoel Sátiro Dez/10 e Jan/11 2.493,00    jan/11 Dez/10  e Jan/11 747,90       

03-  N.Sra. Da Glória  dez/10

04- Alto Alegre Jul/2010

05- Dias Macedo jan/11 1.906,89    jan/11 jan/11 953,45       

06- Eusébio (parte de Fev.) dez/10-parte fev/11 3.231,48    fev/11 dez/10-parte fev/11 969,44       

07- Lagoa Redonda jan/10 a Jan/11 12.524,39  jan/11 Jan/10 e Jan/11 3.757,32     

08- Ssma. Trindade jan/11 3.423,99    jan/11 jan/11 1.027,19     

09- Maraponga Dez/10 e Jan/11 3.254,55    jan/11 Dez/10 e Jan/11 976,36       

10- Messejana Dez/10 e Jan/11 8.270,79    jan/11 Dez/10 e Jan/11 4.135,40     

11- Mondubim jan/11 4.331,02    mai/10

12- São Diogo-Cajazeiras dez/10

13- São João Eudes jan/11 2.195,95    jan/11 jan/11 1.097,99     

14- Edson Queiroz jan/11 1.523,55    jan/11 jan/11 457,06       

15- Sag.C.de Jesus/Stª Luzia jan/07

16- Parque Santa Maria jan/11 372,69      jan/11 jan/11 111,81       

17- Parque Dois Irmãos jan/11 1.948,73    jan/11 jan/11 584,62       

18- Tancredo Neves jan/11 679,90      jan/11 jan/11 203,97       

19- Conjunto Palmeira Dez/10 e Jan/11 3.107,42    jan/11 Dez/10 e Jan/11 939,77       

20- Seminário Seráfico

21- Cap. N.Sra.Aparecida jan/11 834,55      jan/11 jan/11 250,37       

22- Cap. São Fco. Xavier jan/11 743,04      jan/11 jan/11 222,91       

TOTAL  4 52.190,74  TOTAL  4 16.435,56   

 

NOSSA SRA DOS PRAZERES

01- São Pedro - Icarai Dez/2009

02- Araturi Nov/2010 1.575,82    Nov/2010 Nov/2010 472,75       

03- Conj. Marechal Rondon jan/11 287,84      

04- Parque Potira jan/11 1.263,96    jan/11 jan/11 379,19       

05- Parque Guadalajara jan/11 340,42      jan/11 jan/11 102,15       

06- Parque Tabapuá jan/11 1.179,92    jan/11 jan/11 353,98       

M I T R A COMISSÃO  DO  CLERO

Recebido - Fev/2011 Recebido em FEV/2011
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H I S T Ó R I C O

NOSSA SRA DOS PRAZERES Último mês

(continuação) Referente VALOR Recebido Referente VALOR

07- Capuan jan/11 794,42      jan/11 jan/11 238,33       

08- Caucaia Dez/10 e Jan/11 1.580,71    jan/11 Dez/10 e Jan/11 474,22       

09- S. Gonçalo do Amarante dez/10

10- Conjunto N. Metropole jan/11 1.684,94    jan/11 jan/11 822,47       

11- Pecem jan/11 760,10      jan/11 jan/11 228,03       

TOTAL  5 9.468,13    TOTAL  5 3.071,12     

SAGRADA FAMILIA

01- Guaiuba jan/11 1.392,36    jan/11 jan/11 417,71       

02- Itaitinga jan/11 1.331,27    jan/11 jan/11 338,58       

03- Maranguape jan/11 2.313,73    jan/11 jan/11 1.156,86     

04- Maracanaú (Nov.?) dez/10 3.833,62    set/10

05- Pacatuba out/10

06- Pajuçara jan/11 4.328,50    jan/11 jan/11 1.298,50     

07- Tabatinga jan/11 530,70      jan/11 jan/11 159,21       

08- Conj.Industrial jan/11 1.944,74    jan/11 jan/11 972,37       

09- Jereissati-Timbó jan/11 1.345,72    jan/11 jan/11 403,72       

TOTAL  6 17.020,64  TOTAL  6 4.746,95     

SÃO PEDRO E S.PAULO

01- Aruarú fev/11 518,09      fev/11 fev/11 155,43       

02- Horizonte jan/11 1.677,63    jan/11 jan/11 838,81       

03- Aquiraz Jan/11 e Festa 4.106,41    jan/11 jan/11 1.231,92     

04- Beberibe jan/11/compl.festa 3.610,70    jan/11 jan/11/compl.festa 1.083,21     

05- Cascavel set/10

06- Chorozinho jan/11

07- Guanacés Jullho/2009

08- Pacajus jan/11 3.038,39    jan/11 jan/11 1.519,19     

09- Parajurú Out/nov/dez/10 1.813,32    dez/10 Out a Dez/2010 544,00       

10- Pindoretama jan/11 1.760,20    jan/11 jan/11 880,10       

11- Pitombeiras Nov-Dez/10 1.281,84    dez/10 Nov-Dez/10 384,55       

12- Sucatinga jan/11 449,47      dez/10

13- Tapera jan/11 673,85      jan/11 jan/11 202,15       

TOTAL  7 18.929,90  6.839,36     

M I T R A COMISSÃO  DO  CLERO

Recebido - Fev/2011 Recebido em FEV/2011
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H I S T Ó R I C O

NOSSA SRA. DA PALMA Último mês

Referente VALOR Recebido Referente VALOR

01- Acarape jan/11

02- Antonio Diogo jan/11 861,42          jan/11 jan/11

03- Aracoiaba jan/11 1.105,00       jan/11 jan/11 331,50       

04- Aratuba jan/11 796,29          jan/11 jan/11 238,89       

05- Barreira jan/11 1.116,61       jan/11 jan/11 334,98       

06- Baturité Jan/11 e Festa 7.063,35       jan/11 jan/11 1.170,92     

07- Ideal Janeiro e fev/11 1.176,37       fev/11 Jan e fev/11 352,92       

08- Ocara jan/11 1.042,47       jan/11 jan/11 312,74       

09- Pacoti jan/11 779,00          jan/11 jan/11 233,70       

10- Palmacia jan/11 764,22          jan/11 jan/11 229,26       

11- Redenção dez/10

12- Mulungú fev/11 175,20          fev/11 fev/11 52,56         

13- Guaramiranga jan/11 350,12          jan/11 jan/11 105,03       

TOTAL  8 15.230,05     TOTAL  8 3.362,50     

SÃO FCO. DAS CHAGAS

01- Caiçara jan/11 227,00          jan/11 jan/11 68,10         

02- Canindé jan/11 30.581,79     jan/11 jan/11 15.290,89   

03- Caridade dez/10

04- Itapebuçu jan/11 683,34          jan/11 jan/11 205,00       

05- Paramoti fev/11 638,75          fev/11 fev/11 191,62       

TOTAL  9 32.130,88     TOTAL  9 15.755,61   

R  E  S  U  M  O Competência V A L O R V A L O R

01. São José FEV /2011 65.333,82   FEV /2011 27.074,23 

02. Bom Jesus dos Aflitos FEV /2011 36.163,85    FEV /2011 12.819,86 

03. N.Sra. Da Assunção FEV /2011 18.936,50   FEV /2011 8.066,78   

04. N.Sra. Da Conceição FEV /2011 52.190,74   FEV /2011 16.435,56 

05. N.Sra. Dos Prazeres FEV /2011 9.468,13     FEV /2011 3.071,12   

06- Sagrada Familia FEV /2011 17.020,64   FEV /2011 4.746,95   

07- São Pedro e S.Paulo FEV /2011 18.929,90   FEV /2011 6.839,36   

08- N.Sra. Da Palma FEV /2011 15.230,05   FEV /2011 3.362,50   

09- São Fco. das Chagas FEV /2011 32.130,88    FEV /2011 15.755,61 

 TOTAL 265.404,51    TOTAL 98.171,97   

M I T R A COMISSÃO  DO  CLERO

Recebido - Fev/2011 Recebido em FEV/2011

C O M P E T Ê N C I A
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H I S T Ó R I C O

RESUMO  DO  RETORNO

                       REFERENTE                            VALOR

R E T O R N O     -     R E G I Õ E S P O R C E N T A G E M V A L O R

01. Região Metropolitana São José 10% 6.635,11   

02. Região Metrop.- Bom Jesus dos Aflitos 10% 6.635,11   

03. Região Metrop.- N.Sra. Da Assunção 10% 6.635,11   

04. Região Metrop.- N.Sra. Da Conceição 10% 6.635,11   

05. Região Metrop.- N.Sra. Dos Prazeres 10% 6.635,11   

06- Região Metrop.- Sagrada Familia 10% 6.635,11   

07- Região Praia -   São Pedro e S.Paulo 10% 6.635,11   

08- Região Serra -   N.Sra. Da Palma 10% 6.635,11   

09- Região Sertão - São Fco. das Chagas 10% 6.635,11   

10- Fundo de reserva 10% 6.635,11   

TOTAL  DO  RETORNO 66.351,13   

OUTRAS  CONTRIBUIÇÕES VALOR

01. Comunidade Católica Shalom fev/11 6.500,00      

02. Com. Obreiros da Tardinha - COT fev/11 500,00          

03. Comunidade C. Anuncia-me Fevereiro e Março/2010 200,00          

04. Comunidade C. Face de Cristo jan/11 500,00          

05. Comunidade C. S.O.S. de Deus fev/11 100,00          

06. Comunidade C.N.Evangelização

07. FAMEC

08. Casa de São Francisco 

09. Comunidade Católica Recado jan/11 200,00          

RECEBIDO  DE  01 a  28/02/2011 TOTAL DE OUTRAS 8.000,00     

         RECEBIDO  EM  FEVEREIRO/2011


