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LOCALIZAÇÃO DA PARÓQUIA 

 

 A Paróquia de Jesus, Maria e José está localizada na cidade de Beberibe, terra das 

datas Seis Maria concedida ao Capitão Domingos Ferreira Chaves, Manuel Nogueira, 

Sebastião Dias Freire e João Carvalho Nóbrega, pelo capitão Mor Tomaz Cabral de Oliveira a 

16 de agosto de 19691. E hoje estado do Ceará. 

 

ORIGEM DA PARÓQUIA 

 

 Conta a tradição desta paróquia, pelo testemunho dos antigos habitantes, que nos seus 

primeiros anos do século passado houve um naufrágio às costas do atlântico, naquelas 

paragens de uma embarcação portuguesa, de que era passageira Dona Maria Calado, que, 

fervorosa devota da Sagrada Família, fizera promessa de que se chegasse a terra com vida, 

nos destroços do navio que lhe servia de sustentáculos sobre as ondas, mandaria levantar no 

ponto em que aportasse, uma capelinha sobre a invocação de Jesus, Maria e José. 

 A mesma aportou às Praias do Morro Branco e ali adquiriu terras que confinam com 

meia légua do Rio Pirangi norte sul, e ainda entre o rio Choró e a Barra da Lagoa do Uruaú, 

poente nascente. Ali fixou residência e fez construir a capelinha de sua promessa ao orago 

mencionado. 

 A capela foi levantada no local atualmente ocupado pelo campo santo da cidade, que 

conservou por muitos anos a denominação de “Igreja Velha”. 

 Mais tarde, Brasiliano Ferreira de Araújo, neto de Baltazar Ferreira, dono do Sitio 

Lucas, nome primitivo do distrito de Beberibe, quando da criação do município de Cascavel, 

levantou outra capela, sobre o mesmo orago, em frente de sua casa de residência na cidade de 

Beberibe. 

 Anos depois o Coronel Raimundo Pereira Leite, homem rico de Cascavel, sobrinho e 

genro de Baltazar Ferreira do Vale, do Sitio Lucas, fez uma grande reforma na capela, 
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tornando-a uma igreja matriz, digna do culto católico, e seguira-se remodelações e pinturas 

levada a efeito por seus paroquianos, que tornaram a matriz de Beberibe um severo e belo 

templo. 

 

FUNDAÇÃO DA PARÓQUIA 

 

 Mais tarde D. Joaquim José Vieira, bispo do Ceará. Fazendo-se saber que tendo sido 

criada por lei Provincial de n° 2051 de 24 de novembro de 1883 e ereta em matriz a Capela de 

Jesus, Maria e José. 

 

LIMITES DA PARÓQUIA 

 

 A paróquia ficou limitada ao Aracati pela barra do Rio Pirangi, compreendendo a 

população Paripueira, seguindo pelo rio até Cariú, daí até Morrinho, lugar da fazenda que foi 

de Antônio Saraiva, daí pela estrada que vai para a casa de José Januário, daí pela estrada que 

vai para a casa de Luis da Arucira, daí pela estrada que vai à lagoa do Teodósio, daí pela 

estrada a estremar com a freguesia das Russas e com a do Cascavel pelo rio Choró a partir da 

barra e seguindo por ela até o Córrego do Cajueiro, daí pela estrada que vai para a casa de 

José Francisco, daí em direção a Lagoa do Surubim, extremando daí em diante com a de 

Russas até a Lagoa do Teo dósio. A área pastoral de Sucatinga está juridicamente dentro dos 

limites da referida paróquia, mas pastoralmente é independente. 

 

TERMO DE CONFIRMAÇÃO DA REFERIDA FREGUESIA 

 

 Havemos por bem confirmar, como pela presente nossa provisão confirmamos, 

oregemos e canonicamente instituídos a dita freguesia na forma do Sagrado Concilio 

Tridentino; portanto concedemos a mencionada freguesia de Jesus, Maria e José de Beberibe, 

pleno direito e faculdade de ter sacrado em que se conserva a divina eucaristia para 

consolação e conforto dos fieis. Havendo o necessário ornato e decadência e renda suficiente 

para a conservação da lâmpada acesa de dia e de noite, pia batismal, cemitério para sepultura 

dos paroquianos defuntos, campanários, sinos e todos os mais direitos, privilégios, honras e 

distinção de uma igreja paroquiana. O reverendo pároco respectivo haverá côngrua anual em 

conformidade das leis em vigor, além dos guiamentos da paróquia e o que foi aplicado a sua 

fábrica, e participará dos emolumentos pros e precauções que legitimamente lhe pertencer. 



Esta será publica num domingo ou dia festivo a estação da missa paroquial para que chegue a 

noticia de todos; do que passará o reverendo pároco certidão no verso desta para em todo o 

tempo constatar, sendo antes registrado na Câmara Eclesiástica, no livro do tombo da 

paróquia, e onde mais convier. Dada à passada nesta cidade de Fortaleza e câmara 

Eclesiástica sobe o signal do reverendo e governador do bispado, aos 14 de janeiro de 1884. E 

eu padre Carlos Antônio Barreto, escrivão, o escrevi. Hipólito Gomes Brasil. Primeiro livro 

do tombo, folhas 1 e 4. 

 

ATUALIDADE DA PARÓQUIA 

 É hoje esta paróquia é da Unidade Arquidiocesana de Fortaleza da Região Praia São 

Pedro e São Paulo. Que pela sua missão evangelizadora, é abençoada pela graça de Deus Pai, 

onde a fé e a esperança de seus fieis, é enviada por obra do Espirito Santo, que vem superando 

todas as barreiras encontradas no percurso de sua missão.  

Lista de vigários que passaram por esta paróquia: 

 

1. Pe. José Cândido de Queiroz Lima – 1884 a 1887 

2. Pe. Fco. Ribeiro Bessa – 1885 a 1887 

3. Pe. Agrígio J. B. Morais – 1887 a Março de 1905 

4. Pe. Paulino Gondim – Julho de 1905 a Dezembro de 1912 

5. Pe. João Sabino Leão – Dezembro de 1912 a Fevereiro de 1924 

6. Pe. Edgar S. Leão – Fevereiro de 1924 a julho de 1925 

7. Pe. Afonso Mafner – Julho de 1924 a set/ de 1925 

8. Pe. Ant. P. da Graça – Set/ de 1925 a Jan/ 1941 

 

9. Pe.  Fco. De Assis Portela – Março  de 1941 a Jan/ 1950  

   

 

10. Pe.  A. Hélio Andrade – Fev/ 1950 a mar/ 1958  



11. Pe.  José Ocelo Lemos – Mai/ 1953 a Fev/ 1955 

12. Pe.  Jário F. da Silva – Fev/ 1955 a Mar/ 1956 

13. Pe.  Elpidio Sampaio – Mar/ 1956 a Fev/ 1950 

14. Pe.  Joaquim Ferreira – Fev/ 1958 a Fev/ 1950 

15. Pe.  Pedro P. F. (Coadjuntor) – Fev/ 1958 a Fev/ 1960 

16. Pe. Mel Rodrigues Araújo – Fev/ 1960 a Jan/ 1961 

17. Pe. André Margenans – Jan/ 1961 a Dez/ 1961 

18. Pe. Pedro Noets (Coadjuntor) – Jan/ 1961 a Dez/ 1961 

 

19. Pe. Renato Weercy – Dez/ 1961 a Mar/ 1968 

 

20. Pe. Joaquim A. Ferreira – Mar/ 1968 a Mar/ 1971 

21. Pe.  Pedro P. F. (Coadjuntor) - Mar/ 1968 a Mar/ 1971  

22. Pe. Fco. Lopes – Mar/ 1971 a Mar/ 1973 

 

 

 

 

23. Pe. Gerard. H. Van Rooyen 



 

24. Pe. José Airton Lima 

 

25. Pe. José Benicio Nogueira 

26. Pe. João Faria -  

27. Pe. Fco. Nelson da Silva – Fev/ 1995 a Jan/ 2002 

 

28. Pe. João Mascarenhas Valério –  2002 a 2008 

 

29. Pe. Antonio Augusto Menezes do Vale – 2008 a 2012 

 

30. Pe. Aécio Souza – 2009 a 2010 



  

31. Pe Francisco Bruno Xavier da Silva – 2010 a 2011 

  

Pe. Pedro da Cunha – 2011 até hoje 

.  

        

 

MISSÃO EVANGELIZADORA NOS ÚLTIMOS 2 ANOS 

  

 E tendo tomado posse desta paróquia, o padre Pedro da Cunha em 14 de setembro do 

ano de 2012 abre novos horizontes de renovação e fortalecimento das pastorais, já existentes, 

bem com a criação de novas pastorais e movimentos religiosos, na paróquia e nas 

comunidades. Assumiu compromisso com as 31 comunidades da área paroquiana, fazendo 

visita e, celebrando as missas mensalmente. Deu grande importância no encontro das 

comunidades, realizados todo primeiro sábado de cada mês. O qual fez com que todas as 

comunidades se expandissem nas suas atividades evangelizadoras, pelo mesmo método, e 

conhecer as dificuldades entre si. Assim hoje, todas as comunidades, caminhas juntas na 

evangelização. 

 Reanimou a festa de Nossa Senhora do Carmo, incentivando o povo a viver na 

espiritualidade renovada pela palavra de Deus, fazendo com que, todas as comunidades de sua 

área paroquiana, vivam unidas participando deste momento de fé e de oração. 



 Deu continuidade a comemoração do mês da Bíblia com participação das 

comunidades, com sua apresentação bíblica, mostrando a fé de um povo que acredita na 

palavra de Deus. 

 Deu vida nova a festa dos padroeiros: Jesus, Maria e José, envolvendo as Famílias 

Paroquianas. 

 Criou a Pastoral Social e a Pastoral do Dízimo. Deu grande impulso na Pastoral da 

Catequese, com as formações nos segundo sábado, para os catequistas. 

 Continuou a Celebração do dia 13, em homenagem a Nossa Senhora. Celebrando este 

dia a cada mês do ano ao meio dia. E esta celebração é vivenciada pela fé do povo católico da 

Paróquia e visitantes. 

 Criou um novo calendário para as missas dominicais das 19h na Matriz, sendo: no 2º 

domingo do mês Missa do Dizimista, 3º domingo Missa da Família, no 4º domingo Missa da 

Juventude, no 4ª sábado Missa de Cura e Libertação, a mesma é celebrada de um modo todo 

especial com: A adoração do Santíssimo e um momento de grandes orações elevadas a Deus 

Pai.  Deu continuidade a Missa das crianças as domingos, só que em novo horário as 16:30h. 

 Motivou a pastoral do batismo na sede e expandiu nas comunidades, dando maior 

apoio ao Sacramento do Batismo. A pastoral MESC - (Ministério Extraordinário da Sagrada 

Comunidade) que desta tão honrada pastoral veio beneficiar, todos os irmãos e irmãs que por 

motivo de idade avançada ou doença, recebem em seus próprios lares e hospitais a Comunhão 

do Corpo de Cristo. 

 Das legionárias de Maria, que vive a fé Mariana, fazendo visita às famílias, 

participando das festas do mês de maio entre outras. 

 Os ministérios de música, que anima as celebrações e encontros especiais, bem como, 

em algumas comunidades, quando é convidado. 

 Dos acólitos que se empenham nas atividades das missas. O Conselho Pastoral, que 

articula entre as paróquias e a região os movimentos de evangelização entre si, dando 

seguimento a Igreja de Jesus Cristo. A Pastoral Social que beneficia os pobres em suas 

necessidades, a pastoral da Sobriedade e Carcerária, que se empenham no acompanhamento 

dos dependentes químicos e presos. O Conselho Econômico, que cuida da parte da 

movimentação financeira da paróquia. A Pastoral Vocacional empenhada na formação de 

novos padres. A Pastoral dos noivos, que prepara os mesmos para vivenciarem uma nova vida 

em família. O COMIPA, (Pastoral Missionária), que se empenha nos caminhos da 

evangelização em família, cumprindo sua missão, onde quer que seja destinada. O terço dos 



Homes com seu compromisso em levar à reza do terço mariano as famílias. A juventude 

Missionária, Mãe Rainha, Mãos ensanguentadas de Jesus, e o Circulo Bíblico. 

 

VEJAMOS O CRONOGRAMA DAS PASTORAIS 

 

1. Pastoral do MESC – Ministério Extraordinário da Sagrada Comunhão 

2. Movimento das Legionárias de Maria        

3. Pastoral do Apostolado da Oração 

4. Pastoral do Batismo 

5. Pastoral da Catequese 

6. Movimento do Terço dos Homens 

7. Movimento do Setor Juventude 

8. Pastoral dos Acólitos  

9. Pastoral do Dizimo 

10. Pastoral da Sobriedade 

11. Movimento da Mãe Rainha 

12. Ministérios de Música 

13. Pastoral dos Noivos 

14. Movimento do Terço dos Homens 

15. Pastoral Vocacional 

16. Grupo de Oração 

17. Conselho Pastoral 

18. Conselho Econômico 

19. Comunidade Servos de Deus a serviço dos pobres 

20. Pastoral Missionária 

21. Movimento MÃOS Ensanguentadas de Jesus 

22. Círculo Bíblico 

23. Pastoral da Liturgia 

24. Movimento do Terço das Mulheres 

 

ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES EVANGELIZADORAS DE CADA 

PASTORAL E SEUS MEMBROS 

 



1. A PASTORAL DO MESC: Foi criada para ajudar o pároco nos serviços da igreja. Sua 

atividade evangelizadora é ajudar o pároco nas celebrações na Igreja Matriz ou em outra 

parte, em que for necessário. Levar a comunhão aos doentes e idosos, nas residências e 

hospital semanalmente. Levando também as famílias a Palavra de Deus. Atua ainda em 

coordenação de novenas como: Mês de Maria, Nossa Senhora o Carmo, Sagrado Coração de 

Jesus, e dos Padroeiros Jesus, Maria e José. Bem como, a celebração da Palavra de Deus, 

quando não pode ser celebrada a missa pelo sacerdote Reunião todas os Sábados. 

 Em tempo: Os Ministros Extraordinários da Comunhão participam ativamente, às 

primeiras sextas feiras de cada mês da adoração ao Santíssimo Sacramento, inclusive, fazendo 

exposição do Santíssimo Sacramento, no impedimento do Pároco, com prévia autorização do 

mesmo. 

 

2. PASTORAL DAS LEGIONÁRIAS DE MARIA: Foi criada em 16 de julho de 1998. E 

as suas atividades evangelizadoras são: visitar os doentes, idosos e carentes, nos lares e no 

hospital. Reunião todas as terças feiras com oração e reza do terço e da trezena e do manual, 

com momentos de reflexão.  

 

3. PASTORAL DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO: suas atividades evangelizadoras são: 

reunir-se nas primeiras sextas-feiras de cada mês, fazer visita aos doentes e idosos, 

entronização do Sagrado Coração de Jesus nos lares, participar de todos os eventos realizados 

pela paróquia (novenas, procissões etc).  

 

4. PASTORAL DO BATISMO: o trabalho é bimestral, sendo iniciado no mês de março. 

Acolhida, 1°, 2°, 3°, 4° sábado de março. Visita na última semana de março. Encontro de pais 

e padrinhos no 1°, 2°, 3°, 4° sábado de abril. Apresentação no 1° domingo de abril. Batizados 

no 4° domingo de abril. A Pastoral do Batismo é composta 04 equipes. A equipe de acolhida: 

faz o primeiro contato, orienta os pais sobre a paternidade responsável, que a família precisa 

ser repensada, os filhos antes de ser deles são filhos de Deus e portanto devem ser educados 

para Deus. A Equipe de Visita: a visita os pais, incentiva a participar de forma mais ativa dos 

movimentos da igreja: das missas, a fim de que possam progredir na fé. Equipe de Formação: 

realiza os encontros dos pais e padrinhos, os quais, tem como objetivo a evangelização dos 

mesmos, levando-os a valorizar mais os sacramentos, inclusive a palavra de Deus. Equipe de 

Apresentação: anima os dias de apresentação e batizados.  

 



5. PASTORAL DA CATEQUESE: veio receber maior impulso em seus trabalhos de 

evangelização, fortalecida pela coordenação que vem acompanhando passo a passo, os 

catequistas e o pároco dando maior apoio. Com reuniões aos sábados de formação fez com 

que tudo isso viesse melhorar.  

 

6. TERÇO DOS HOMENS: O Terço dos Homens é um movimento Mariano da Paróquia 

que se apresenta sem dúvidas como uma resposta à problemática pessoal, social e comunitária 

dos dias de hoje, onde o homem, de modo geral é um ser presente em todas as atividades 

humanas, mas ausente no seio da Igreja. Sendo, então, o Terço dos Homens um fator 

importante na aproximação dos mesmos com a  Igreja. Assim, através do Terço dos Homens 

pretendemos conquistar e valorizar o lado religioso dos homens, dependente de Deus, para 

melhor desempenhar sua missão cristã, possibilitando ainda, uma maior aproximação com 

Deus e seu filho Jesus por intercessão da Santíssima Virgem Maria. 

 

7. SETOR JUVENTUDE: Tem como objetivo atingir o coração dos jovens com a proposta 

de Cristo, assegurando sua contínua formação na fé e participação na comunidade. Esta é a 

grande missão do Setor da Juventude.   “Existe grupos em cada comunidade” 

 

8. PASTORAL DOS ACÓLITOS: Foi criada no ano de 1995, suas atividades 

evangelizadoras no momento é auxiliar o sacerdote nas celebrações das missas, cada um com 

sua responsabilidade a parte a que lhe é concedida.  

 

9. PASTORAL DO DIZIMO: Sua atividade evangelizadora é levar ao conhecimento do 

povo, a obrigação e dever de pagar o dizimo, segundo o costume. Pois é através do Dizimo 

que a Casa de Oração de Deus, tem o seu sustento financeiro.  

 

10. PASTORAL DA SOBRIEDADE: Tem como finalidade concretizar em ações o cuidado 

da Igreja que evangeliza pela busca da sobriedade como modo de vida. Os textos bíblicos 

destacam em suas páginas alguns rostos que têm a predileção do amor de Deus. São rostos 

anônimos, os quais, em função do trabalho pastoral, vão recuperando o nome e a história na 

medida em que são assumidos com amor.  

11. MOVIMENTO MÃE RAINHA: A Campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt é parte 

integrante da Obra Internacional de Schoenstatt, cujo centro e força propulsora é o Santuário, 



e tem como objetivo evangelizar com Maria. Consiste em levar a imagem de graças da Mãe e 

Rainha Três Vezes Admirável de Schoenstatt às famílias e demais instituições, para que ela 

atue como Mãe Educadora e Evangelizadora, transformando os seus membros em autênticos 

cristãos. Atualmente temos 03 imagens em nossa paróquia. 

 

12. MINISTERIO DE MÚSICA: criada em setembro de 1999. Suas atividades é animar as 

missas na igreja matriz e comunidades quando é convocada.  

 

13. A PASTORAL DOS NOIVOS: foi criada para dar maior importância ao matrimônio. E 

sua finalidade é preparar os jovens casais para a formação familiar, a que devem viver a pós a 

benção do matrimônio, dentro o chamado ser igreja em Cristo e família. Na educação de seus 

filhos e na comunhão do casal.  

 

14. A PASTORAL VOCACIONAL: Tem como objetivo despertar os cristãos para sua 

vocação. No momento há 02 jovens oficiais na vocação: Rodolfo e Thales. 

 

15. GRUPO DE ORAÇÃO: “Fonte de Misericórdia”, com o objetivo de evangelizar. 

Tendo como atividade os sábados encontros com a participação do povo em geral, para 

oração, louvor e pregação do evangelho.  

 

16. O CONSELHO PASTORAL: Foi criado para dar continuidade as demais pastorais 

paroquianas, visando um trabalho mais autêntico, nos debates e demandas evangelizadoras 

arquidiocesanas. Suas atividades são se encontrar mensalmente com os demais conselhos 

pastorais de todas as paroquias da região praia, para debaterem entre si, como ficar os 

procedimentos dos novos trabalhos enviados pela arquidiocese e os que já estão em 

andamento nas paróquias e nas comunidades. Feito após um relato e entregue aos párocos, os 

quais fazem um repasse para as suas comunidades. Ainda é responsável pela programação e 

realização de eventos dentro e fora da paróquia dando continuidade a sua missão.  

 

17. O CONSELHO ECONÔMICO: É formado para verificar e ajudar no andamento 

administrativo da Paróquia e, tomar novas iniciativas de suas programações aos projetos da 

igreja.  

18. COMUNIDADE SERVO DE DEUS A SERVIÇO DOS POBRES: A Comunidade é 

essa solicitude da Igreja voltada especialmente para a condição sócio-econômica da 



população. Hoje como ontem, ela se preocupa com as questões relacionadas à saúde, à 

habitação, ao trabalho, à educação, enfim, às condições reais da existência, à qualidade de 

vida. A pastoral Social de nossa Paróquia Beneficia os pobres em suas necessidades, com 

doações de Cestas Básicas, distribuição do sopão toda sexta-feira as famílias carentes, roupas, 

etc. Faz um belíssimo trabalho de distribuição de água no sertão e esta está construindo uma 

casa de repouso denominada ABRIGO BOM SAMARITANO, com a finalidade de acolher 

nossos irmãos idosos, carentes, abandonados, jogados nas ruas, que não tem onde ficar. 

 

19. PASTORAL MISSIONARIA (COMIPA): suas atividades são: levar à palavra de Deus 

as famílias, dando-lhes o conforto necessário para cada problema ouvido em família, e 

fazendo com que todos vivem a palavra de Deus pela fé que a igreja anuncia.  

 

20. MOVIMENTO MÃOS ENSANGUENTADAS DE JESUS: Através do Toque 

Poderoso das Mãos Ensanguentadas de Jesus queremos levar vida, cura e Salvação à vida das 

pessoas. Encontram-se todas as segundas feiras às 19h na Igreja Matriz para a reza da novena. 

 

21. CÍRCULOS BÍBLICOS: onde se reúne um grupo de pessoas para partilhar da Palavra de 

Deus, de orações, experiências de vida e intercessões pelas nossas necessidades espirituais. O 

maior objetivo dos Círculos Bíblicos é a evangelização através dos estudos da Palavra de 

Deus – a Bíblia, se encontrando toda quinta-feira as 19h no Salão Paroquial. 

 

22. PASTORAL DA LITURGIA: É função da pastoral preparar as celebrações, em especial 

as missas, sempre respeitando a Liturgia da Igreja Católica e seus ritos. Os rituais são a 

prolongação da obra de Cristo na santificação dos homens. Além de se certificar de que todo o 

material necessário para as celebrações esteja disponível, os integrantes da Pastoral da 

Celebração ficam incumbidos de coordenar as ações de outras pastorais e movimentos que 

tenham participação nos rituais. 

  

23. TERÇO DAS MULHERES: O Terço das mulheres foi fundado por um grupo de 

mulheres,que têm como objetivo resgatar o valor da oração tão importante para nossa Igreja, 

fortalecer a nossa espiritualidade e a perseverança na oração. A meditação dos mistérios do 

Rosário nos transporta para junto de Deus e de nossa Mãe Santíssima, revestindo-nos de uma 

profunda confiança e muita tranquilidade, revigorando a disposição e estimulando a vontade, 

além de proporcionar uma agradável alegria interior. O Grupo reúne-se toda quarta-feira do 

mês para rezar o terço e incentivar que, de modo pessoal se possa rezá-lo diariamente. 



 

 

CRONOGRAMA DAS COMUNIDADES E CAPELAS DIVIDIDAS POR SETOR 

 

SETOR JERUSALÉM  

 Sede – Igreja Matriz Jesus, Maria e José. 

 Comunidade do Santuário – Novo Planalto – Capela de São Geraldo Magela 

 Comunidade São Francisco – Não tem Capela – Padroeiro São Francisco 

 Comunidade Planalto Beberibe – Não tem Capela 

 

SETOR GALILEIA 

 Comunidade do Mutirão do Morro Branco – Capela de São Pedro 

 Comunidade do Morro Branco – Capela de São Pedro 

 Comunidade da Marina – Capela do Menino Jesus de Praga 

 Comunidade da Tabubinha - Não tem Capela 

 Comunidade da Cohab – Não tem Capela – Padroeiro São Paulo 

 Comunidade do Sitio Lucas – Capela N.S Aparecida 

 Comunidade do Macapá - Não tem Capela 

 Comunidade do Tracoá – Capela de São José 

 

SETOR CAFARNAUM 

 Comunidade do Diogo – Capela de Nossa Senhora de Fátima  

 Comunidade da Praia das Fontes – Capela de Nossa Senhora dos Navegantes 

 Comunidade do Sitio Onofre – Gruta de Nossa Senhora da Conceição 

 Comunidade do Sitio Uberaba – Capela do Sagrado Coração de Jesus 

 Comunidade do Caetano – Capela de Nossa Senhora do Rosário 

 Comunidade do Carrapicho – Capela de Santa Luzia 

 Comunidade do Coqueiro - Não tem Capela 

 

SETOR CANNÁ 

 Comunidade da Ponta D’água I – Capela São Francisco 

 Comunidade da Ponta D’água II – Capela de Santo Antônio 

 Comunidade da Lagoinha – Capela de Nossa Senhora de Fátima 



 Comunidade do Córrego do Moreira – Capela de Nossa Senhora da Conceição 

 

SETOR SAMARIA 

 Comunidade do Choró Nossa Senhora das Graças – Capela Nossa Senhora da Graças 

 Comunidade do Choró Nossa Senhora de Fátima – Capela Nossa Senhora de Fátima 

 Comunidade do Choró mutirão – Capela em construção – Nossa Senhora Aparecida 

 Comunidade do Córrego do Pântano – Capela de Nossa Senhora da Conceição 

 Comunidade do Córrego da Isabel - Não tem Capela 

 Comunidade do Córrego do Cajueiro – Capela do Sagrado Coração de Jesus 

 Comunidade dos Teobaldos – Capela de São Francisco 

 Comunidade do Córrego do Buriti -  

 Comunidade da Lagoa do Mato – não tem capela 

 

COMUNIDADES E MOVIMENTOS DE EVANGELIZAÇÃO E PASTORAIS  

 

1. A SEDE: Igreja Mãe – Matriz. Que acolhe todas as comunidades dando assistência nos 

encontros das pastorais locais e circunvizinhas. Com louvores e celebrações das missas 

dominicais e semanais com os dons do sacramento: batizados, eucaristia, crisma, confissões e 

casamentos, dentro de sua missão e responsabilidade evangelizadora. A mesma planta 

semente nas comunidades e rega para que nasçam novos frutos da evangelização no seu seio 

materno evangelizador.  

 

2. COMUNIDADE DO SANTUÁRIO – com a capela de São Gerardo Magela, atua na 

caminhada evangelizadora a Pastoral da Catequese e a Pastoral do Dizimo e o terço dos 

homens.  

3. COMUNIDADE SÃO FRANCISCO – tem uma casa para acolhida das missas. As 

atividades de evangelização, ainda se encontram a caminho. 

 

4. COMUNIDADE PLANALTO BEBERIBE – comunidade que esta começando agora não 

tem capela mais já tem terreno..  

 

5. A COMUNIDADE DO MORRO BRANCO: tendo em frente à capela de São Pedro, que 

é um dos principais ponto de destaque na evangelização da comunidade. Caminha na 



evangelização a Pastoral do Batismo, a Pastoral da Catequese, a Pastoral do Dizimo, Terço 

dos Homens e o grupo litúrgico de São Pedro.  

 

6. A COMUNIDADE DA MARINA: Capela do Menino Jesus de Praga. E está na ativa da 

evangelização com as pastorais. A Pastoral do Batismo, a Pastoral da Catequese, a Pastoral do 

Dizimo, Terço dos Homens e a Pastoral Familiar. 

  

 

7. A COMUNIDADE DA COHAB: tem uma casa para acolhida das missas. E está na 

caminhada da evangelização a Pastoral do Batismo e Pastoral da Catequese.  

 

8. A COMUNIDADE DO SITIO LUCAS: com sua capela, participa da caminhada da 

evangelização, a Pastoral da Catequese que muito tem feito na sua parte na evangelização.  

 

 

9. A COMUNIDADE DO TRACÓA: com a capela de São José, atua na caminhada 

evangelizadora as Pastoral do Batismo, a Pastoral da Catequese e a Pastoral do Dizimo. Além 

das pastorais a mesma recebeu pela graça de Deus uma Ministra Extraordinária da Sagrada 

Comunhão. Que muito contribuiu na comunidade, levando aos doentes e idosos a comunhão 

em seus lares, e ajudando o sacerdote nas missas da comunidade e na igreja matriz e nas 

comunidades vizinhas.  



 

 

10. COMUNIDADE DO MACAPÁ – Não tem capela e as missas são celebradas na praça. 

As atividades de evangelização, ainda se encontram a caminho. 

 

11. A COMUNIDADE DO DIOGO: Capela de Nossa Senhora de Fátima. As atividades de 

evangelização, ainda se encontram a caminho, com apenas um grupo de jovens, que anima as 

celebrações das missas na comunidade.  

 

12. A COMUNIDADE DA PRAIA DAS FONTES: agraciada com a capela de Nossa 

Senhora dos Navegantes. E está na caminhada com a pastoral do batismo, a Pastoral da 

catequese, e a pastoral do dizimo.  

 

13. A COMUNIDADE DO SITIO ONOFRE: Capela de Nossa Senhora da Conceição. Está 

na caminhada da evangelização a Pastoral do Batismo, a Pastoral da Catequese e a Pastoral do 

Dizimo. E suas atividades de evangelização são: oração, louvor e animar as missas. 

 

14. A COMUNIDADE DO SITIO UBERABA: Capela do Sagrado Coração de Jesus. Está 

caminhando na evangelização, a Pastoral do Batismo, a Pastoral da Catequese e a Pastoral do 

Dizimo. Além das pastorais, temos ainda o Grupo de Oração. E suas atividades de 

evangelização são: visitar as famílias, os doentes, realizar louvor nas famílias e no grupo, 

animar as missas na comunidade e nas comunidade vizinhas quando são convocados. 

 



 

15. A COMUNIDADE DO CAETANO: Capela de Nossa Senhora do Rosário, caminhando 

na evangelização com a Pastoral do Batismo, a Pastoral da Catequese, e a Pastoral do Dizimo 

entre eles um casal de Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão. E um grupo de 

oração. Suas atividade são: encontros nas terças-feiras, visitar as famílias e doentes, rezar o 

terço em família, fazer novenas, celebração da palavra de Deus, levar comunhão aos doentes e 

idosos. 

  

 

16. A COMUNIDADE DO CARRAPICHO: Capela de Santa Luzia. E está na caminhada 

da evangelização com a Pastoral do Batismo, a Pastoral da Catequese e a Pastoral do Dizimo. 

Além das pastorais, vem a grande vivencia do grupo de jovens. Os quais são encorajados na 

evangelização, tendo como atividades, a animação das missas celebradas na comunidade e nas 

vizinhanças quando são colocados para esse fim. 

  

 

17. COMUNIDADE DO COQUEIRO - tem uma casa para acolhida das missas. As 

atividades de evangelização, ainda se encontram a caminho. 

 

18. A COMUNIDADE DA PONTA D’ÁGUA I: com sua capela, está na caminhada da 

evangelização, com a Pastoral do Batismo, a Pastoral da Catequese e a Pastoral do Dizimo.  

 



19. A COMUNIDADE DA PONTA D’ÁGUA II: Capela de Santo Antônio está 

caminhando na evangelização com a Pastoral do Batismo e a Pastoral da Catequese. 

 

 

20. A COMUNIDADE DO CÓRREGO DA CUTIA: com sua capela de Santo Antônio, 

está caminhando na evangelização, a Pastoral do Batismo e a Pastoral da Catequese. Além das 

pastorais tem o grupo de jovens. E suas atividades evangelizadoras são: animar as missas da 

comunidade, fazer a celebração da palavra de Deus e visitar as famílias.  

 

21.  A COMUNIDADE DA LAGOINHA: com a capela Nossa Senhora de Fátima. Está 

caminhando na evangelização a Pastoral do Batismo, a Pastoral da Catequese e a Pastoral do 

Dizimo.  

 

 

22. COMUNIDADE DO CÓRREGO DO MOREIRA – com a Capela de Nossa Senhora da 

Conceição. Está caminhando na evangelização a Pastoral do Batismo, a Pastoral da Catequese 

e a Pastoral do Dizimo.  

 

23. A COMUNIDADE DO CHORÓ NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS: Com a capela 

de Nossa Senhora das Graças está caminhando na evangelização com a Pastoral do Batismo, a 

Pastoral do Dizimo e a Pastoral da Catequese. 



  

 

24. A COMUNIDADE DO CÓRREGO DO PÂNTANO: com a capela de Nossa Senhora 

da Conceição, na caminhada da evangelização com a Pastoral do Batismo e a Pastoral da 

Catequese. Além das pastorais tem um grupo de jovem. E suas atividades evangelizadoras 

são: animar as missas na comunidade. Bem como fazer parte das leituras litúrgicas, nas 

mesmas.  

 

25. A COMUNIDADE DO CÓRREGO DO CAJUEIRO: Capela do Sagrado Coração de 

Jesus, atua na sua caminhada da evangelização, a Pastoral do batismo, a Pastoral da Catequese 

e a Pastoral do Dizimo.  

 

 

26. A COMUNIDADE DA LAGOA DO MATO: não tem ainda capela, as atividades de 

evangelização, ainda se encontram a caminho. 

 

27. A COMUNIDADE DO CHORÓ MUTIRÃO: A capela está em construção, e a 

comunidade ainda esta se estruturando. 

 

28. COMUNIDADE DO CHORÓ NOSSA SENHORA DE FÁTIMA – Capela Nossa 

Senhora de Fátima está caminhando na evangelização com a Pastoral do Batismo, a Pastoral 

do Dizimo e a Pastoral da Catequese. 

29. COMUNIDADE DO CÓRREGO DO BURITI - não tem ainda capela, as atividades de 

evangelização, ainda se encontram a caminho. 

 



30. COMUNIDADE DOS TEOBALDOS – Capela de São Francisco está caminhando na 

evangelização com a Pastoral do Batismo, a Pastoral do Dizimo e a Pastoral da Catequese. 

 

31. COMUNIDADE DO CÓRREGO DA ISABEL não tem ainda capela, as atividades de 

evangelização, ainda se encontram a caminho. 

 

 Como vimos os cronogramas das Pastorais, e das comunidades e suas capelas, deu-se 

a atender o grande trabalho de evangelização que o pároco faz nessa paróquia. Além dos 

horizontes de ramificação interligando a paróquia as comunidades, bem como a articulação 

das comunidades entre si, pela grandeza de conhecimentos, tendo em frente dessa árdua 

missão: o padre Pedro da Cunha, que, apesar das grandes dificuldades, quebrou as algemas de 

quem ainda se encontrava preso no desejo de evangelizar. Deu oportunidade, e, confiou a 

cada comunidade a sua missão, para qual o escolheu. Das 31 comunidades de sua área 

paroquial, 23 tem capelas. 

 

  Além de todo este empenho missionário e evangelizador, contamos com grandes 

momentos celebrativos durante o ano como: 

 

MARÇO 

 Dia 05 - CELEBRAÇÃO DAS CINZAS 

 8h – Missa em Morro Branco 

 17h – Caetano 

 19h -  Matriz 

 Dia 09 – CAMINHADA PENITENCIAL 

 17h – Caminhada saindo do Morro Branco para Matriz 

 19h – Missa Matriz 

 Dia 19 - DIA DE SÃO JOSE 

 17h30 – Caminhada saindo da Matriz para o Tracuá 

ABRIL 

 Dia 12 - Jantar Beneficente 

 Dia 13 a 20 – SEMANA SANTA 

 Dia 27 – Festa da Misericórdia 

 

MAIO 

 Dia 3 – ABERTURA DO MÊS MARIANO 

 18h – Caminhada saindo do Largo Antonio Gama para Matriz 

 19h – Missa na Matriz 

 Dia 31 – ENCERRAMENTO DO MÊS MARIANO 



  Coroação de Nossa Senhora 

 Show Católico com bingo de um garrote 

JUNHO 

 Dia 7 – VIGILIA DE PENTECOSTES – Na Matriz 

 Dia 8 – DIA DE PENTECOSTES  

 Dia todo de celebração na Matriz 

 19h – Missa na Matriz 

 Dia 13 – Copa 

 Dia 19 – CORPUS CHISTIS 

JULHO 

 Arraia da Paróquia?  

 FESTA DA CÓ-PADROEIRA NOSSA SENHORA DO CARMO 

 Dia 26 – Confraternização dos Agentes de Pastorais e coordenadores. 

 Crisma? 

AGOSTO 

 Dia 3 - Abertura do mês Vocacional 

 19h – Missa na Matriz 

 Dias 22, 23 e 24 – Encontro de Casais  

 Dia 31 – Dia do Catequista e Encerramento do mês Vocacional 

 19h – Missa na Matriz 

SETEMBRO 

 Dia 6 – ABERTURA DO MÊS DA BIBLIA 

  Caminhada da Palavra – Mutirão da Bíblia –  

 19h – Missa na Matriz 

 Dia 20 - JANTAR BENEFICENTE 

 Dia 28 – ENCERRAMENTO DO MÊS DA BIBLIA 

      19h – Missa na Matriz 

OUTUBRO 

 Dia 5 – ABERTURA DO MÊS MISSIONÁRIO - Domingo Missionário 

   19h – Missa na Matriz 

 Dia 26 – ENCERRAMENTO DO MÊS MISSIONÁRIO 

   19h – Missa na Matriz 

 

NOVEMBRO 

 Dia 2 – FINADOS 

     06h – Missa no Cemitério 

     19h – Missa na Matriz 

 Dias 13, 14, 15 e 16 – EMANUEL DEUS CONOCSO 

DEZEMBRO 

 Dia 6 - ASSEMBLÉIA DE AVALIAÇÃO DAS COMUNIDADES E PASTORAIS 

 08h – Salão Paroquial 

 Dia 26/12 a 04/01/2015 – FESTA DOS PADROEIROS – JESUS MARIA E JOSE 

             



PATRIMONIO DA PAROQUIA 

 

A paróquia dispõe de um prédio paroquial numa área de 8.000 m
2 

nas seguintes formas: 

1 Casa Paroquial 

1 Ponto Comercial (Hermes) 

1 Ponto Comercial (Lojinha de produtos religiosos) 

1 Prédio para o “AA” 

1 Salão Paroquial 

1 Prédio (Secretaria Paroquial) 

1 Prédio (Centro Vocacionado) 

 

Rua Sagrado Coração de Jesus, 15 

Beberibe – CE 

CEP: 62840-000 

Fone: (85) 3338.1541 

E-mail:paroquiabeberibe@hotmail.com 

Facebook: facebook.com/ParoquiaJesusMariaEJose 

 

Atendimento da Secretária Paroquial: 2ª. a 6ª. feira de 7:30h às 12h e de 14h as 17h. 

Secretaria Paroquial: Ana Cleide de Lima 

Atendimento do Padre Pedro  na  Secretária Paroquial: 3ª. a 6ª. feira de 8h às 12h. 

Aos Sábados de 7:30 às 12h. A igreja encontra-se aberta para visitas e orações de 3ª a 6ª feira 

de 8h às 12h e de 14h as 17h Sábado a Tarde. 

 

 

Supervisão: Pe. Pedro da Cunha 

 

mailto:mascarenhasjoao@ig.com.br


Obs: Em anexo o calendário das missas da Paróquia e calendário das Pastorais 

CALENDÁRIO DAS PASTORAIS 

 

 

 

DIAS O QUE PRA QUEM ONDE HORÁRIO 

1º Sábado Reunião das Comunidades Coordenadores das 
Comunidades 

Salão 
Paroquial 

8h 

1º Sábado Formação do MESC Para os Ministros 
Extraordinários 

  

2º Sábado Formação Catequética – Curso 
sobre o RICA 

Catequistas Guanacés 8h as 16h 

2º Sábado Reunião do MESC Para os Ministros 
Extraordinários 

 16h as 17h 

2º Sábado Curso de Ministro da Palavra  Matriz 15h as 17h 

3º Sábado  Formação Litúrgica - Musica Todos os animadores 
da Santa Missa 

  

3º Sábado Formação do MESC Para os Ministros 
Extraordinários 

  

3º Sábado Formação Missionária - 
COMIPA 

  8h 

Todos os 
Sábados 

Catequese   17h 

Todos os 
Sábados 

Grupo de Oração Fonte de 
Misericórdia 

 Salão 
Paroquial 

19h 

3º Domingo Formação Catequética – Curso 
sobre o RICA 

Catequistas - Batismo Salão 
Paroquial 

8h 

4º Domingo Missão COMIPA    

1ª Segunda-
feira 

Comunidade Servo do Senhor 
a Serviço dos pobres 

   

Toda 2º Feira Mãos Ensanguentadas de 
Jesus 

 Matriz 19h 

2ª Segunda-
feira 

Reunião das Pastorais Coordenadores de 
Pastorais 

Salão 
Paroquial 

19h 

Toda 3º feira Legião de Maria   Sacristia da 
Igreja 

17h 

Toda 3º feira Terço dos Homens  Matriz 19h 

4ª feiras Curso Bíblico – Enviado do 
Senhor 

 Nos Setores  

Toda 4ª Feira Terço das Mulheres  Matriz 19h 

Toda 5ª Feira Círculo Bíblico  Salão 
Paroquial 

19h 

Sexta-feira Apostolado da Oração  Matriz 19h 

4ª Sábado Missa de Cura e Libertação  Matriz 19h 



 

CALENDÁRIO FIXO DAS MISSAS DA PAROQUIA 
SEM
ANA 

HORA SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO  DOMIGO 

1ª 18:30 
 
 
19:30 

Encontro da 
Comunidad
e Servo do 
Senhor a 
serviço dos 
pobres 

P. D’água 
I 
 
 
Cutia 

Diogo 
 
 
Onofre 

Pântano Matriz Marina 
 
 
Morro 
Branco 

07h – Matriz 
09h – Tracuá 
16:30h – Das 
Crianças -  
Matriz 
19h – Matriz 

2ª 18:30 
 
19:30 

Encontro 
das 
Pastorais 

18h - 
Uberaba 
 
19:30 – 
Matriz – 
Terço dos 
Homens 

18h - Cor. 
Isabel 
 
´ 
 

Choró N. 
Sra. 
Aparecida 

Planalto 
Beberibe 
 
19h - 
Buriti 

Marina 07h – Matriz 
9h – Praia 
das Fontes 
16:30 – Das 
Crianças -  
Matriz 
Missa 17:30– 
C. Nossa 
Senhora das 
Graças 
19h – Matriz 

3ª 18:30 
 
19:30 

 Choró N. 
Sra. de 
Fátima 
 

COHAB 
 
 
19:30- 
Santuário 

18h - 
Tabubinha 
 
 
19h - 
Lagoinha 

18h -
Coqueir
o 
 
19:30- 
São 
Francisc
o 

Morro 
Branco 

7h – Matriz –  
09h – 
Caetano 
16:30 – Das 
Crianças -  
Matriz 
17:30 – Sitio 
Lucas 
19h – Matriz 

4ª 18:30 
 
19:30 

Macapá Ponta 
D’água II 

Córrego do 
Moreira 

17h - Lagoa 
do Mato 
 
19h - 
Teobaldo 

Praia das 
Fontes 

MISSA DA 
MISERICO
RDIA 

07h – Matriz 
9h – 
Carrapicho 

Missa às 
17:30 – 

Córrego do 
Cajueiro 

Missa da 
Juventude às 
19h - Matriz 


