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Nesta Edição

o n v i d a m o s  e  
convocamos a Ctoda a  nossa  

Igreja Arquidiocesana de 
Fortaleza (suas paróquias e 
áreas pastorais, comunidades 
e movimentos eclesiais, 
a s s o c i a ç õ e s ,  g r u p o s ,  
pas t o ra i s ,  o rgan i smos  
ec l es i a i s ,  f i é i s  t odos ,  
sacerdotes, religiosos e 
leigos) para na intensa oração e na participação consciente fazermos a 
caminhada com novo impulso evangelizador, ardor missionário, 
testemunho vivo e comprometido para que frutifique o Reino de Deus 
entre nós. (Editorial)
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 Editorial:
“A Caminho da Assembleia

 Arquidiocesana de Pastoral”
eriodicamente a Igreja Brasil, proposta amadurecida por 
Arquidiocesana se propõe toda a Igreja e que procura Puma Assembleia de Pastoral sintetizar a direção dos esforços e 

para avaliações de suas atividades atividades da ação evangelizadora 
e para programação de novo Plano a se desenvolver em todas as 
de Pastoral. Nossa próxima Igrejas locais como expressão de 
Assembleia de Pastoral ocorrerá verdadeira comunhão eclesial.
em Fortaleza nos dias 26 e 27 de A missão de evangelizar, 
novembro. Para ela nos recebida de Jesus (cf. Mt. 
preparamos com intensa 28,  18-20) ,  es ta rá  
oração e muito trabalho. sempre presente na 

E s t a  m e s m a  Igreja em sua comunhão 
assembleia está sendo e ação universal. No 
concatenada com a anterior entanto, os diversos 
Assembleia de Pastoral do tempos e lugares exigem 
Regional NE1 – Ceará, a ser orientações e diretivas de 
realizada nos dias 12 a 15 de como expressar a comunhão de 
novembro vindouros, que por sua todos em Cristo e realizar a missão 
vez é desdobramento das recebida de levar o Evangelho a 
Diretr izes Gerais  da Ação toda criatura, fazendo discípulos de 
Evangelizadora da Igreja no Brasil todos os povos.
–  DGAE ,  a p r ovada s  p e l a  Assim, periodicamente a 
assembleia Geral da CNBB – Igreja, como um todo universal e 
Conferência Nacional dos Bispos do em sua divers idade local ,  
Brasil – a última realizada nos dias estabelece Planos de Ação Pastoral 
3 a 13 de maio em Aparecida SP, em resposta ao mandato recebido 
junto ao Santuário Nacional de do Senhor e às exigências dos 
Nossa Senhora Aparecida. tempos.

As DGAE da Igreja no Brasil, Estamos a caminho de mais 
apresentadas no documento 94 da uma Assembleia Arquidiocesana de 
CNBB, foram aprovadas para o Pastoral. Ela tem sido preparada há 
quadriênio 2011 a 2015. Elas já dois anos, com avaliações e com 
partem de um Objetivo Geral da o processo de acompanhamento 
Ação Evangelizadora da Igreja no 
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das Diretrizes Gerais para o Brasil, Evangelho. A Palavra de Deus 
das pr ior idades assumidas deverá ser modeladora da vida e da 
regionalmente pelas Igrejas cultura humana em um mundo que 
(dioceses) no Ceará (Regional NE1 não expressa os valores da vida 
da CNBB), buscando responder cristã e sente a carência de forças 
com planos próprios às urgências que levem a vencer o muito de 
da ação evangelizadora nas desagregação e morte presente em 
realidades Metropolitanas, na nossa humanidade.
Praia, na Serra e no Sertão, que Convidamos e convocamos a 
constituem o campo de nossa ação toda a nossa Igreja Arquidiocesana 
eclesial. As marcas de nosso tempo de Fortaleza (suas paróquias e 
e s t ão  ex i g i ndo  r e spo s t a s  áreas pastorais, comunidades e 
adequadas para que a Igreja toda movimentos eclesiais, associações, 
no Brasil esteja em estado grupos, pastorais, organismos 
permanente de missão, seja casa eclesiais, fiéis todos, sacerdotes, 
de iniciação à vida cristã, iluminada religiosos e leigos) para na intensa 
e animada pela própria Palavra de oração e na participação consciente 
Deus, expressão viva de comunhão fazermos a caminhada com novo 
em sua diversidade e dedicada ao impulso evangelizador, ardor 
serviço de plena vida para todos. missionário, testemunho vivo e 

Somos no Ceará um povo de comprometido para que frutifique o 
grande religiosidade, de tradição Reino de Deus entre nós.
cristã católica, o que se expressa Este nosso novo Plano de 
nas mais diversas manifestações Pastoral até o ano 2015, estará 
de devoção por parte dos fiéis. No t ambém vo l t ado  pa ra  a s  
entanto, a riqueza do Evangelho e comemorações dos 100 anos da 
os grandes desafios de nosso Arquidiocese de Fortaleza. 
tempo, estão exigindo de todos Estaremos vivendo um tempo forte 
uma nova definição de vida, novas de ação de graças pelos dons 
opções de fé enraizada no recebidos, de avaliações do 
verdadeiro encontro com a pessoa caminho já feito e discernimento 
de Jesus e no seu seguimento. Não dos novos passos a dar, de novo 
bas ta  s imp les  t i n tu ra  de  empenho missionário diante das 
rel igiosidade, menos ainda h o d i e r n a s  u r g ê n c i a s  d a  
algumas práticas e devoções evangelização.
tradicionais e pontuais. Somos 
chamados a novo encontro com 
Cristo e a nova recepção do 

+ José Antonio Aparecido Tosi Marques
Arcebispo Metropolitano de Fortaleza
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 Nomeações e Provisões de setembro de 2011
1. Provisão para os membros do Conselho Econômico – Paróquia 
Conselho Econômico – Paróquia São Gonçalo do Amarante 02 09 11
São Francisco de Assis – Palmácia 10. Uso de Ordem na Arquidiocese 
02 09 11 de Fortaleza – Pe. Pedro Vicente 
2. Autorização para Santa Reserva Ferreira, SJ 02 09 11
do Santíssimo Sacramento na 11. Uso de Ordem na Arquidiocese 
Capela Santo Antonio – Sítio de Fortaleza – Pe. José Sciberras, 
Germinal, Palmácia 02 09 11 SJ 02 09 11
3. Autorização para Santa Reserva 12. Provisão de Vigário Paroquial 
do Santíssimo Sacramento na de Cristo Rei – Pe. Pedro Vicente 
Capela Santo Antonio – Caiçara, Ferreira, SJ 02 09 11
Canindé 02 09 11

13. Autorização para abertura de 
4. Provisão para os membros do casa das Irmãs Missionárias 
Conselho Econômico – Área Agostinianas Recoletas – CEU – 
Pastoral Santo Antonio – Caiçara, Dias Macedo, Fortaleza 02 09 11
Canindé 02 09 11

14. Provisão de Vigário Paroquial 
5. Provisão para os membros do de N Sra da Conceição – Guanacés 
Conselho Econômico – Paróquia – Pe. Elizeu dos Santos 07 09 11
Santo Antônio – Caridade 02 09 11

15. Uso de Ordem na Arquidiocese 
6. Provisão para os membros do de Fortaleza – Pe. Fr. José Luis 
Conselho Econômico – Paróquia N Villanueva Landíbar, OAR 19 09 11
S da Conceição – Messejana 02 09 

16. Provisão de Vigário Paroquial 11
da Barra do Ceará – Pe. Fr. Jesús 

7. Autorização para Santa Reserva María López Mauleón, OAR 19 09 
do Santíssimo Sacramento na 11
Capela Santa Luzia – Lagoa Nova, 
Barreira 02 09 11

8. Provisão de Vigário Paroquial de 
São Luís Gonzaga – Pecém – Pe. 
Marco Antonio dos Santos Brito 02 
09 11

9. Provisão para os membros do 



 REGIÕES, PARÓQUIAS E ÁREAS PASTORAIS

Paróquia Cristo Rei 
Festa de Cristo Rei 

Programação da festa:

programada missão: visitas aos 

setores da paróquia. No dia 6 de 

novembro, das 9h às 14h, Cristo 

Rei Solidário, estando responsável 

a comunidade Grão de Trigo. De 7 a 

11 de novembro, missa nos 

setores. 
A paróquia de Cristo Rei, no 

bairro Aldeota realizará de 12 a 20 

de novembro a festa de seu 
Dia 12 de novembro, às 19h, 

padroeiro, tendo como tema 
abertura solene com Celebração 

central “Cristo Rei Amando e 
Eucarística abordando o tema 

Protegendo o Nosso Planeta”. “ C r i s t o  R e i  A m a n d o  e  
Antecedendo a festa, no mês de Protegendo o Nosso Planeta”. 
outubro tem sido realizado um A partir do dia 13, em todas 
Ciclo de Palestras Preparatórias nos as noites haverá, às 18h, 
dias 4, 10 e 17 de outubro. No dia 4 Momento Orante (novena); às 
de outubro o tema abordado foi 19h, Celebração Eucarística. Em 
“Coleta Seletiva do Lixo” com cada noite será refletido o tema 
Sérgio Mota, Gestor Ambiental do do dia.  
Conselho de Políticas e Gestão do Dia 13 “Fortalecendo a 
Meio Ambiente (CONPAM); no dia consciência ambiental”. Na manhã 
10, o tema foi “Protegendo a desse dia haverá, às 6h30, VII 

Caminhada da Família Cristo Água, a Fauna e a Flora” com 
Rei. Rosa de Lisieux, bióloga da 

Dia 14 “Buscando a dignidade SEMACE; no dia 17 de outubro o 
do homem”. tema foi “Segurança Alimentar e 

Dia 15 “Integrando a família Nutricional” com Jaqueline Cruz 
por uma vida sustentável”. Nesta Gurgel e Tatiane Rodrigues.
n o i t e  h ave r á  c a s amen t o s  No dia 29 de outubro, a partir 
comunitários.das 23h, encerrando com a 

Dia 16 “Combatendo a celebração às 6h30min, será 
ameaça da biodiversidade”. Nesta realizada uma Vigília. A partir do 
noite haverá apresentação do dia 01 de novembro, está 

 

REGIÃO SÃO JOSÉ
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MESC à comunidade. 
D i a  17  “Apo i ando  o s  

defensores da nossa flora e fauna”. 
A Reitoria de São Judas Tadeu Nesta noite haverá Crisma.

realizará de 18 a 28 de outubro a Dia 18 “Minimizando os 
festa de seu padroeiro tendo como efeitos do aquecimento global”. 
tema “As Novas Diretrizes da Nesta  no i te  acontecerá  a  
Ação Pastoral 2011 - 2015”. Investidura e Reinvestidura dos 

No dia 18, às 19h, será dado Leitores.
início ao novenário com o 

Dia 19 “Preservando a água 
hasteamento da bandeira e a 

nas suas fontes: rios, mares e 
celebração da Santa Missa, 

riachos”. e novembro, Na manha presidida por Mons Oscar Peixoto 
desse dia, às 9h, haverá Batismo Filho, reitor da Igreja de São Judas. 
Comunitário; Durante o novenário, a celebração 

D ia  20 de  novembro,  da novena e da missa será às 19 
encerramento: às 8h, Momento horas. 
Orante (novena); às 19h, na Praça, Tema e presidente de cada 
Celebração Eucarística abordando noite.
o tema “Cristo Rei Amando e Dia 19: “Evangelizar”. Pe. 
Protegendo o Nosso Planeta”, Almir Magalhães de Oliveira, reitor 
estando responsáveis todas as da Faculdade Católica de Fortaleza. 
p a s t o ra i s  e  m ov i m e n t o s ,  Dia 20: “A partir de Jesus 

Cristo”. Pe. Francisco Evaristo terminando com grande Show 
Marcos, vice-reitor da Faculdade Religioso. 
Católica de Fortaleza.Equipe Central da Festa:  Pe. 

Dia 21: “As marcas do nosso Eugênio, Alda, Consuêlda, Helder, 
tempo”.  Dom José Luiz Ferreira Irandir, Liduina, Irmã Benedita, 
Salles CssR, bispo auxiliar de Magda, Magnólia e Raimundo. A 
Fortaleza. Igreja de Cristo Rei Fica na Rua 

Dia 22:“ A partir da Opção Nogueira Acioli, 805, Aldeota. 
pelos Pobres”.  Dom Geraldo Informações na secretar ia  
Nascimento, bispo auxiliar emérito paroquial com Consuelda. Tel. (85) 
de Fortaleza.3231 6600, 

Dia 23: “Igreja, em estado de 
M i s s ã o ”.   D o m  G e r a l d o  
Nascimento.

Reitoria de São Judas 
Tadeu 
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Dia 24: “Igreja Casa de valorização da arte e da cultura, à 
Iniciação Cristã”. Dom Geraldo troca de experiências e à geração 
Nascimento. de renda. Grupos, artesãos e 

Dia 25: “Igreja Lugar de artesãs de comunidades vizinhas 
animação bíblica”. Dom Geraldo também podem participar. 
Nascimento. C o n t a t o s :  S e c r e t a r i a  

Dia 26: “Comunidade de Paroquial (32436280) e Gorete 
comunidades”. Dom Rosalvo Almeida (3223 0836 - 9603 3709).
Cordeiro de Lima, bispo auxiliar de 
Fortaleza.

Dia 27: “Igreja, a serviço da 
vida”. Mons. João Jorge Corrêa 
Filho, Vigário Geral.

Dia 28 de outubro, às 8h e 
12h, missa; às 18h, missa solene No dia 13 de outubro de 2011, 
de encerramento da Festa. a Paróquia Nossa Senhora do 

A Reitoria de São Judas Tadeu Carmo em comunhão com a 
fica na Av. Olavo Bilac, nº 1364. Paróquia Nossa Senhora de Fátima 
Informações pelo telefone (85) celebra, entre júbilos e alegrias, a 
3287 1072. solenidade de Nossa Senhora de 

F á t i m a  c o m  c e l e b r a ç õ e s  
eucarísticas, cânticos e procissão 
relembrando as aparições da 
Virgem Maria, o primeiro sacrário 
da humanidade, ocorridas em 

A comissão responsável pelas Fátima - Portugal.
feiras de Economia Solidária, um Após a missa das 17 horas o 
projeto das Pastorais Sociais da povo de Deus se dirige em 
Paróquia Nossa Senhora das Dores, procissão à Igreja de Fátima pelas 
em Otávio Bonfim, voltará a se ruas do Centro da Cidade entoando 
reunir no dia 19 de outubro, às cânticos e orações expressando 
19h30min, no salão da Igreja sua fé e devoção à mãe do 
Matriz, para preparação de duas Salvador. 
edições das feiras que acontecerão 
ainda neste ano, nos dias 5 e 6 
novembro e nos dias 3 e 4 
dezembro. Tal iniciativa visa à 

Paróquia Nossa 
Senhora Carmo 

Paróquia Nossa 
Senhora das Dores

Irma Cabral Caminha
Comunicação
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Paróquia de 
Parangaba

Paróquia Nossa 
Senhora de Nazaré 

haverá a subida da Coroa do Bom 
Jesus dos Aflitos. 

D u r a n t e  o s  f e s t e j o s  
acontecerá a parte social com 
barracas e muitas atrações, ao lado 
da Igreja Matriz e no dia 7 de 
janeiro após a missa das 19h será 
realizado um bingão. 

Informações pelo telefone 
A paróquia Bom Jesus dos 3245 1980,  na secretar ia  

Aflitos, no bairro Parangaba, paroquial.
realizou no dia 11 de setembro, às 
18h, na Igreja Matriz, a descida da 
Coroa do Bom Jesus dos Aflitos, em 
preparação à Festa que este ano 
tem o seguinte tema: “Eu vim 
para que todos tenham vida e a A Paróquia Nossa Senhora de 
tenham em abundância”. Nazaré, no bairro Montese, está 

No dia seguinte, 12 de realizando desde o dia 8 até 23 de 
setembro, começou a peregrinação outubro, a festa de sua padroeira 
da Coroa pelas comunidades a qual tendo como tema “Senhora de 
se estenderá até 22 de dezembro. Nazaré, Reflexo do Coração 
No dia 23 de dezembro, às 16h, a Amoroso de Deus”. 
C o r o a  s e r á  l e v a d a  Durante o novenário, às 19h, 
processionalmente da Comunidade será celebrada a novena e, às 
São José até a Igreja Matriz, onde 19h45min, a santa missa. Durante 
será celebrada uma Missa Campal, os dias da novena, nos mesmos 
dando início ao novenário que irá horários das celebrações haverá 
até o dia 31 de dezembro. As atendimento para confissões. 
novenas serão rezadas às No dia 16 de outubro, às 9h, 
18h30min, e as missas celebradas, haverá carreata da paz e bênção 
às 19 horas. dos veículos. 

No dia 01 de janeiro de 2012, A igreja de Nossa Senhora de 
será a Festa de Bom Jesus dos Nazaré fica na Rua Jorge Dumar, nº 
Aflitos com missa solene às 18 2448, Montese. Informações na 
horas, na Igreja Matriz. No dia 8 de secretaria paroquial: telefone (85) 
janeiro, depois da missa das 18h, 3494 9974.  
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2º Despertar Missionário

Partilha da 
Caminhada

Prioridade Formação

Assembleia Eletiva

I Congresso Eucarístico

Será realizado no dia 30 de 
outubro, das 8h às 17h, na Igreja 
Nossa Senhora das Graças, no 
P i rambu ,  o  2º  Despe r t a r  
Missionário. Este despertar tem por 
objetivo incentivar a formação de 
grupos missionários nas paróquias 
e áreas pastorais da região, dar 

A Região N. S. da Assunção no suporte à continuidade de grupos 
mês de setembro se empenhou já existentes e fazer uma 
muito na formação continuada aos integração missionária da região, 
agentes de pastoral através da criando um rosto missionário para 
Escola de Formação, que se iniciou a mesma. 
em 12 de setembro. No campo M a i s  i n f o r m a ç õ e s :  
missionário está sendo realizada a  ou 8717.51 
propagação do 2º Despertar 86.
Missionário, além do I Congresso 
Eucarístico e do II Encontrão da 
Pascom. Para melhor informar A equipe da Prioridade de 
seguem as atividades propostas Formação convida aos agentes de 
para a segunda quinzena de pastoral da Região a se fazerem 
outubro e a primeira de novembro.   presentes a um encontro de 

formação, com o tema da Bioética. 
Essa formação acontecerá no dia 6 

Acontecerá no dia 29 de de novembro, das 8h às 12h, na 
outubro, das 8h às 12h, na Igreja Igreja São Pedro e São Paulo, no 
Nossa Senhora da Conceição, no bairro Quintino Cunha.
Conjunto Ceará a Assembléia Mais informações: Ir. Jacó 
Eletiva da Região. Pedimos a 8700 62 71 ou  
pa r t i c i pação  de  todas  as  
coordenações da Região Episcopal, 
assim como dos senhores párocos Realizar-se-á no dia 15 de 
e vigários paroquiais.  novembro  o  I  Cong re s so  

M a i s  i n f o r m a ç õ e s :  Eucarístico da Região, no Colégio 
 ou 3285 99 José de Alencar s/n, Rua Hugo 

64. Victor com Padre José Arteiro, no 

secassuncao@gmail.com

secassuncao@gmail.com

secassuncao@gmail.com
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bairro Antônio Bezerra. O 
congresso visa reunir todos os 
ministros da sagrada comunhão da 
Região, além dos que estão em 
formação para o ministério. Terá 
como tema A Eucaristia fonte e 
ápice da vida e da missão da 
Igreja. O convite é aberto aos 
demais ministros de outras regiões 
episcopais.  Mais informações: 
Evanilson, 8764 08 04.  

A Capela Mãe Rainha, na 
Paupina,  pertencente a Paróquia 

A Coordenação da Pascom da Nossa Senhora do Perpétuo 
Região convida as paróquias Nossa Socorro, no Alto Alegre, celebrará a 
Senhora das Graças (Pirambu), Festa da Padroeira de 8 a 18 de 
Nossa Senhora do Perpétuo outubro. 
Socorro (Carlito Pamplona), Santo As novenas acontecerão 
Antônio (Granja Portugal), Cristo sempre a noite e contarão com a 
Redentor (Cristo Redentor), São presença de padres convidados, 
Pedro e São Paulo (Quintino como Padre Daniel Morais,  Padre 
Cunha), Nossa Senhora da Pedro Rodrigues, Padre Vicente 
Conceição (Conjunto Ceará) e Área Morais, Dom Lucas, Dom Beda, 
Pastoral Nossa Senhora das Dom José Antonio, Padre Alfredo, 
Graças, a se fazerem presente ao II Padre Litércio e o Diácono 
Encontrão da Pascom, que será Edmilson. As Missas de abertura e 
realizado no dia 19 de novembro, encerramento serão presididas 
das 14h30 às 17h30, na Igreja pelo pároco  local Padre Duarte de 
Nossa Senhora das Graças, no Medeiros. Na parte social haverá 
P i rambu.  Na oportun idade shows católicos, exibição de DVDS 
avaliaremos a caminhada da musical católico, MPB, seresta ao 
Pascom na Região e nas Paróquias vivo e leilão, além das tradicionais 
visitadas ao longo deste ano.   barracas com comidas típicas. No 

M a i s  i n f o r m a ç õ e s :  dia 12 de outubro, dia das crianças, 
 há um momento dedicado as 

crianças com e participação do 
Ministério Sopro Divino, Ministério 

Paróquia de Alto 
Alegre

Paupina festeja a Mãe Rainha

Pastoral da Comunicação

Alex Ferreira 
Secretário da Região e membro da Pascom 

pascom.assuncao@gmail.com
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Mais Que Amigos, Banda Agios e e 12 de outubro e a comunidade N. 
Canção Nova. Informações com  S. de Nazaré, no Parque Betânia, 
Padre Duarte de Medeiros:  (85) celebra de 4 a 12 de outubro o 
8765 .5077   ou  Juc i l e i de  novenário à Nossa Senhora de 
(85)8847.5499. Nazaré.

4. No dia 29 de outubro, a 
paróquia realizará celebração do 
Crisma de 120 jovens, presidida 
pelo vigário geral Pe. Virgínio 
Asêncio. A ação do Espirito Santo 

1. A paróquia Nossa Senhora na vida de nossos jovens para 
das Graças, no Parque Santa Maria reavivar os dons na vida da igreja é 
realizou de 11 a 18 de setembro, a de fundamental importância. 
Semana do Dízimo. A semana teve 5. A paróquia realizará nos 
como tema: “Dízimo: ato de fé, dias 13 e 20 de novembro 
ato de amor”.  Todas as casamentos comunitários, na 
comunidades rezaram a novena do Igreja Matriz. 
dízimo, à noite. No dia 15 de 6. O MESC  da paróquia N. S. 
setembro durante todo o dia foram das Graças, no Parque Santa Maria 
realizados diversos atos litúrgicos.  realizará no dia 23 de outubro um 
No domingo o encerramento foi encontro sobre “Como fazer a 
marcado com Procissão e Missa, na celebração da palavra” e, no dia 
Igreja Matriz. 30, um retiro espiritual para os 

2. No dia 18 de setembro, a ministros. Esses encontros serão 
paróquia  rea l i zou lazer  e  uma preparação para a investidura 
confraternização dos catequistas, dos novos ministros na festa da 
na Praia do Iguape. Nesse mesmo padroeira em novembro.
dia houve o encontro dos Ministros 7. De 17 a 27 de novembro, a 
Extraordinár io da Sagrada paróquia realizará a festa de sua 
Comunhão tendo como assuntos padroeira com o tema: “Mãe das 
principais a celebração da Graças, Ajudai Nossas Famílias 
esperança a visita aos enfermos da a Viver Cristo, Palavra de 
comunidade. Deus”. Em sintonia com o doc. da 

3. A comunidade N. S. Igreja Verbum Domini queremos 
Aparecida, na Área Verde, celebra celebrar  e refletir a palavra de 
tríduo em homenagem a Nossa Deus. A abertura será presidida 
Senhora Aparecida nos dias 10, 11 pelo arcebispo de Fortaleza Dom 

Paróquia do Parque 
Santa Maria
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José Antonio e concelebrada pelo encontros de formação, toda 
pároco Pe. Denis Acácio. Serão sexta-feira, no salão da Igreja 
celebradas missa e novena todos Matriz para os missionários que 
os dias, também o terço da participarão da missão. No dia 30 
misericórdia e o ofício de Nossa de setembro o tema abordado 
Senhora durante o novenário. foram as Novas Diretrizes da 
Haverá, também, eventos na parte Ação Evangelizadora da Igreja 
social em vários estilos musicais. no Brasil, tendo como assessor  
No último dia encerrando a festa, Pe. Francisco José Duarte de 
haverá carreata terminando com a Medeiros, da equipe de formação 
celebração da missa presidida pelo da Região Nossa Senhora da 
bispo auxiliar Dom Rosalvo Conceição. No dia 7 de outubro foi 
Cordeiro. apresentado o vídeo da Campanha 

A paróquia N. S. das Graças, Missionária do qual serão 
Parque Santa Maria na grande trabalhadas algumas temáticas. 
Messejana fica localizada no km Informações (85) 3291 1835, na 
13, da BR 116. Informações pelo secretaria paroquial.  
telefone (85) 3274 3080.

A Pastoral da Comunicação da 
Paróquia realizou o lançamento do 
site da Paróquia Santíssima 
Trindade, no salão paroquial, dia 
30 de setembro. A partir desta 
data está à disposição esta 
f e r r a m e n t a  m o d e r n a  e  
indispensável no mundo da A paróquia Santíssima 
globalização, com a finalidade de Trindade, no bairro José Walter, 
levar a Boa Nova do Senhor Jesus r ea l i z a r á  San ta s  M i s sõe s  
Cristo a todos os Irmãos e Irmãs.Populares, de 23 a 30 de outubro, 

O objetivo principal desse site na Comunidade Planalto Cidade 
é a divulgação das ações Nova. Essa realização é fruto da 
evangel izadoras,  reuniões,  Visita Pastoral Missionária que 
festejos, programação de missas, aconteceu na paróquia, quando os 
ações missionárias, cursos de bispos estiveram visitando a 
formação católica, horários de comunidade. Estão acontecendo 

Pe. Denis Acácio de Araújo Lançamento do Site da 
 Pároco

Paróquia 

Paróquia Santíssima 
Trindade 

Santas Missões Populares 
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atend imento,  a tuação das  Encontro de Casais com Cristo. 
pastorais, entre outras, nas doze 2. A Paróquia promoverá, no 
comunidades de base da Paróquia. dia 20 de novembro, encontro de 
Com esse canal de comunicação, formação litúrgica. O encontro será 
estaremos conectados aos irmãos no salão paroquial e contará com a 
e irmãs em qualquer parte do assessoria do Cantor Zé Vicente, 
mundo.  "Ide pelo mundo que trabalhará o Canto na Liturgia.
inteiro e anunciai a Boa Nova a Informações na secretaria, 
toda criatura." (Mc 16,15). tel. (85) 3295.0621, ou com 

Pedimos bênçãos a São Pedro R o b e r t o  p e l o  e - m a i l  
Julião Eymard e a Nossa Senhora 
Imaculada Conceição, para que nos 
f o r ta l eçam na  m issão  de  
evangelizar, capacitando-nos cada 
vez mais para o sucesso de nossa 
ação pastoral.

Desde já agradecemos aos 
membros de nossa paróquia: 
Comunidades, Pastorais, Grupos e 
Movimentos pela colaboração.
Site:www.paroquiasantissimatrindade.com.br

E-mail: paróquia@ 
paroquiasantissimatrindade.com.br
Twiter: @ssma_trindade
Facebook  - Paróquia Santíssima Trindade

A  R e g i ã o  E p i s c o p a l  
 Informações: Daniel Veras, 

Metropolitana Nossa Senhora dos 
Pascom. Tel. (85) 9640 5151 

Prazeres, realizou no dia 3 de 
setembro o II Grito Dos Excluídos, 
da Região. O tema foi: “PELA VIDA 
GRITA A TERRA... POR DIREITOS 
TODOS NÓS”. A partir da 7h30 
começou a concentração na Praça 
da Estação Ferroviária de Caucaia, 

1. A Paróquia Francisco de 
com a articulação e organização 

Assis, no bairro Dias Macedo, 
das pastorais sociais e da 

realizará de 28 a 30 de outubro, no 
coordenação da Região. No início 

Colégio Odilon Braveza localizado 
houve um breve momento de 

na Av. Alberto Craveiro, s/n, o 20º 

Notícias da Região 

Grito dos Excluídos 

Paróquia São 
Francisco de Assis

frvrodrigues@yahoo.com.br
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animação e descontração dos como tema “Família Hoje: 
participantes, animados por um Conquista, desafio e missão” e 
trio elétrico. Em seguida, Pe. c o m o  l e m a  “ F a m í l i a ,  
Antonio Alves, vigário episcopal da comunidade de amor”. O evento 
Região, fez um pronunciamento iniciou contou com a participação 
sobre o grito, dando por aberta a de 246 pessoas, provenientes de 
caminhada, seguindo um roteiro quatro paróquias e três áreas 
estabelecido, com paradas e falas pastorais.
d o s  r e p r e s e n t a n t e s  d a s  As palestras foram proferidas 
comunidades, enfocando as pelo padre José Francisco, pároco 
questões da saúde, educação, da Paróquia Nossa Senhora dos 
desemprego, taxas de juros, Prazeres, em Caucaia, que 
segurança pública e extermínio da abordou o tema “A Conquista da 
juventude. Família no Mundo hoje”, pelo 

A caminhada foi encerrada na casal da equipe diocesana da 
Praça Cel. Fausto Sales – Câmara pastoral familiar, Macedo e 
dos Vereadores - com a fala de dois Socorro, que desenvolveu o tema 
representantes de movimento “O Desafio da Família no Mundo 
pastoral e do Pe. Antonio Alves, de hoje” e pelo casal Moreira e 
fazendo seus agradecimentos a Oscarina, também da Equipe 
todos e suas considerações finais. A r q u i d i o c e s a n a  e  c a s a l  
Foi sentida a ausência de algumas coordenador dos casos especiais 
paróquias e áreas pastorais. que dissertou sobre o tema “A 

Missão da Família no mundo de 
hoje”.

O seminário ainda contou 
com a participação dos jovens da 

A Prioridade Família realizou, 
paróquia Santa Teresinha, do 

no dia 25 de setembro, o I 
Conjunto Marechal Rondon, que 

Seminário da Pastoral Familiar da 
animaram todo o encontro com 

Região Episcopal Metropolitana 
muita música e apresentação de 

Nossa Senhora dos Prazeres. O 
uma peça teatral: Família um 

encontro aconteceu na residência 
olhar para Deus. Para a 

do Pe. Ângelo Stefanini, que 
realização desse encontro, a 

prontamente abriu as portas de 
Pastoral Familiar contou com o 

sua casa “Madoninna del Grappa” 
patrocínio da Região Episcopal 

para receber os casais da Região.
Metropolitana Nossa Senhora dos 

Este primeiro Seminário teve 
Prazeres na pessoa do Vigário 

Marlém Crisóstomo        
    Secretária da Coordenação

Pastoral Familiar
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Episcopal padre Antônio Alves e aos estudos sobre a Pessoa de 
das várias equipes de apoio. Jesus Cristo; sobre a defesa da vida 

Já no final da tarde, se deu o - Bioética e Ecologia – e, ainda, 
encerramento com a celebração da Introdução aos Livros Históricos. 
Santa Missa, presidida pelo Padre 
Expedito Teles da comunidade do 
Conjunto Marechal Rondon. No dia 22 de outubro, das 8h 

às 15h, na Sede da Região, em 
Guanacés, haverá Assembleia de 
Ava l i a ç ão  da  Reg i ão .  Na  
oportunidade refletiremos a 
caminhada da Região nestes 
últimos dois anos e faremos a 
indicação da lista tríplice para 
Vigário Episcopal. 

Dia Nacional da Juventude 
na Região - DNJ

A coordenação da Juventude 
No dia 6, reunião da da Região Episcopal Praia São 

Coordenação para preparar a Pedro e São Paulo celebrará o DNJ, 
Assembleia de Avaliação da Região em Guanacés, no dia 29 de 
e tratar de assuntos relacionados à outubro, a partir das 8 horas 
Escola de Formação para Agentes Reunirá jovens de toda a região, ou 
de Pastoral. seja,   das paróquias de Aquiraz, 

No dia 8 encontro da Beberibe, Chorozinho, Cascavel, 
Prioridade Família com o objetivo Guanacés, Horizonte, Pacajus, 
de fazer uma avaliação do Primeiro P i n d o r e t a m a ,  P a r a j u r u ,  
Congresso da Família realizado em Pitombeiras, Sucatinga, São João 
agosto, na paróquia Nossa Senhora do Aruaru e Tapera.
da Conceição, em Pacajus. No período da manhã serão 

No dia 11, reunião dos real izados o interparoquial 
padres, na Paróquia São Luis esportefe – nas modalidades de 
Gonzaga, em Pitombeiras. futsal e vôlei; oficinas de teatro, 

No dia 15 de outubro, a Escola d a n ç a ,  m ú s i c a ,  v i v ê n c i a  
de Formação, dando continuidade t e r a p ê u t i c a ,  m í d i a s  d e  

Assembleia de Avaliação 

José Martagão C. de Sousa Rogério

Setor Juventude
Notícias da Região

Aconteceu
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c o m u n i c a ç ã o ;  c u r s o s  Cidade de Assis, uma realização do 
profissionalizantes (pintura de Território de Vida - Guaiúba, da 
caixas de MDF, customização de Paróquia de Guaiúba com o apoio 
sandálias e roupas); palestras da Prefeitura Municipal. O projeto 
(juventude e drogas, juventude e tem como finalidade buscar o 
cidadania, empreendedorismo e desenvo lv imento tur ís t i co-
como se portar em público). religioso para o município, 

No período da tarde haverá fortalecendo a tradição religiosa do 
momento de louvor, de explanação lugar, resgatando os valores da 
sobre o tema do DNJ 2011– família cristã, possibilitando uma 
Juventude e Protagonismo efetiva participação de jovens e 
Feminino, palavra dos pastores, adultos frente ao desenvolvimento 
premiação do esportefe e a santa da cidade.
missa às 16h30min. Após a missa Informações: secretaria 
haverá show com as bandas paroquial (85) 3376.1230 e 
católicas: DJ Claudinho, Ministério Glaubércio Valentin 8719.7202 
Paz e Bem, Arcanjos, George 
Morais e Shalom God. 

Informações: (85) 8824-
1102 ou 3367-3202.

A Paróquia Jesus, Maria e 
José, em Guaiúba, realizou a 1ª 
Caminhada de Assis, no dia 25 de 
setembro da Praça do Santo A  Paróquia São José de 
Cruzeiro, em Guaiúba, até o Ribamar, em Aquiraz, realizou no 
d i s t r i t o  d e  Á g u a  Ve r d e ,  dia 8 de outubro, seu 1º Encontro 
percorrendo uma distância de para implantar a Pastoral Familiar. 
14km. Essa caminhada deu início Foi coordenado pelo casal 
às festividades de São Francisco de responsável pela Pastoral na 
Assis, Padroeiro de Água Verde. Na Arquidiocese Mauro e Alzira. 
ocasião foi Inaugurada uma Participaram do encontro 30 
imagem do santo padroeiro e casais, juntamente com o pároco, 
descerrada a Placa do Projeto Pe. Robério.

Paróquia de Guaiúba

Paróquia de Aquiraz
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Paróquia de Caridade

Paróquia de Paramoti

Área Pastoral Santo 
Antônio

apresentação teatral, no salão 
paroquial.

A Região viverá momento de 
muita graça e fé, no período de 27 a 

De 16 a 18 de setembro 30 de outubro, com a Visita 
aconteceu na paróquia de Senhora Pastoral Missionária que se 
Sant'Ana, em Paramoti, o tríduo do realizará na Paróquia de Santo 
D í z imo.  Fo ram momentos  Antônio, em Caridade. A Paróquia 
importantes para a vida paroquial. já está vivendo momentos 
No dia 16 de setembro, a abertura importantes de preparação. No dia 
foi feita com um momento de 8 de outubro, a Dimensão 
gratidão e oração: Santa Missa Missionária da Região realizou 
concelebrada pelo pároco Pe. encontro de formação para os 
Dimas e pelo vigário paroquial Pe. missionários que irão participar da 
Raimundo Ivan, e Bênção do Visita Pastoral.
Santíssimo Sacramento. No 
segundo dia, realizou-se no salão 
paroquial uma palestra sobre as 
“Preocupações da Vida”, 
refletindo-se como muitas pessoas 
colocam no lugar das coisas de A Área Pastoral Santo 
Deus as preocupações da vida, Antonio, em Caiçara, município de 
deixando de lado o que é a solução Canindé, vai realizar no dia 23 de 
de tudo.  Durante a palestra foi outubro, domingo, das 7h às 14h, o 
feito um paralelo, com a nossa primeiro retiro de aprofundamento 
atitude de dizimistas. A palestra foi para casais do Encontro de Casais 
ministrada por Lucivângela e com Cristo. Estarão presentes o 
Ivaneide. No terceiro dia, casal setorial Zeleide e José Maria e 
encerrando o tríduo, os bairros outros casais de Canindé. A Área 
dirigiram-se em caminhadas até a Pastoral está contando com as 
Igreja Matriz, para agradecer a orações dos fiéis para esse 
Deus por tudo com a Celebração momento forte de espiritualidade. 
Eucarística. Em seguida houve um Família que reza unida, permanece 
m o m e n t o  d e  p a r t i l h a  e  unida.
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Aniversariantes de Novembro
NASCIMENTO 9 Pe. Elizeu dos Santos, CJM
2 Frei João Amilton dos Santos, OFM 9 Pe. José Ferreira de Mesquita
4 Pe. Edilson Ferreira Leite 9 Pe. Francisco Maurício Lopes da Silva
4 Pe. Fernando César Chaves Reis 9 Pe. Antônio Henrique Bezerra da Silva
7 Pe. Martinho (Martin) Murray, C.Ss.R 9 Pe. José Maria de Menezes Júnior
7 Pe. José Sávio Xavier Pereira 9 Pe. Josieldo da Silva do Nascimento
8 Pe. Fco. Antônio Cavalcanti de Menezes 9 Pe. Luiz Gilderlane Nogueira
9 Pe. Carlos Antônio Costa Magalhães 9 Pe. Marcos Antônio Freitas Maciel
9 Diác. Antônio Rocha de Araújo, SSS 9 Pe. Litércio Pimentel Malveira
12 Pe. Gabriele Civettini, FN 9 Pe. Raimundo Maciel Gomes
12 Pe. Pedro (Petrus W.) Van Erk, CM 9 Pe. Werlen Arcanjo de Oliveira Campos
13 Pe. José Élio Correia de Freitas 10 Frei Wellegton Jean B. de Souza, OFM
13 Pe. Raimundo Nonato da Silva 12 Pe. Francisco Nelson Moreira da Silva
14 Pe. Francisco Adair Ramos de Abreu 12 Pe. Gabriel Passos dos Santos Amorim
14 Diác. Fco. Regimeiro Fonseca de Oliveira 12 Pe. João Bosco de Sousa Leite
15 Pe. Glailson William R. do Nascimento 12 Pe. Francisco Evaristo Marcos
16 Pe. Emílio José Castelo Ferreira 13 Pe. Antônio Geraldo Alves, SSS
17 Pe. Francisco Macerlândio Teixeira Gomes 18 Pe. Francisco de Assis Filho
17 Frei Gilberto Matos, OFMcap 21 Pe. Marcos Mendes de Oliveira
17 Pe. Lauro Freire Alves Filho, INJ 24 Pe. Watson Holanda Façanha
18 Pe. John Francis Keeling, C.Ss.R 24 Pe. Rafhael Silva Maciel
19 Pe. Valdecir Soares dos Santos, MSC 24 Pe. Josileudo Queiroz Façanha
22 Pe. Antônio Carlos Nascimento 24 Pe. João Bosco Porfírio Rodrigues
23 Pe. John Brendan Meagher, C.Ss.R 24 Pe. Francisco Macerlândio Teixeira Gomes
23 Pe. Paulo Francisco Sobrinho 24 Pe. Francisco Daniel de Freitas Muniz
25 Pe. Geilson Pereira de Almeida 24 Pe. Glailson William R. do Nascimento
27 Pe. Marcos Antônio Alves Coelho 24 Pe. Antonio Augusto Menezes do Vale
27 Pe. Antônio Baronio, SJ 25 Frei Carlos Antônio R. da Rocha, OFMcap
28 Pe. Luís Gabriel Mendoza Morales, CJM 26 Pe. Pedro Silva de Moura, SCJ
29 Frei Osmar (Geraldo J.) da Silva, OFM 27 Pe. José Gódio Sobrinho, PODP

27 Pe. Francisco José Duarte de Medeiros
27 Pe. Aurênio Nonato Azevedo Pereira

ORDENAÇÃO PRESBITERAL 27 Pe. Francisco Josimar de Andrade Pires
1 DomRosalvo Cordeiro de Lima 27 Pe. Lauro Freire Alves Filho, INJ
4 Pe. Jacyr Amadeu Gabriel Alves, SDB 27 Pe. Jean Douglas Miranda de Sousa
4 Pe. Mauricio Nimauro Barbosa Rêgo 27 Pe. Antônio Simplício de Andrade
5 Frei Francisco da Cruz Oliveira, OFMcap 27 Pe. Jesus Alexandre de Almeida
5 Pe. Laércio Ferreira de Almeida 27 Pe. Roberto Reinaldo Pereira de Queiroz
7 Pe. Paulo Francisco Sobrinho 27 Pe. Leonardo Bezerra da Silva

PRESBÍTEROS

18 Boletim Informativo - outubro de 2011



28 Pe. Francisco Bruno Xavier da Silva 28 Pe. Marcílio Jerônimo Pereira
28 Pe. Evando Alves de Andrade 28 Pe. Júlio César Pereira de Pontes
28 Pe. Denis Acácio de Araújo 29 Pe. José Haroldo Bezerra Coêlho
28 Pe. Carlos Antônio Costa Magalhães 29 Pe. Raymundo Frota Bezerra
28 Pe. Antônio N. Graça Albuquerque 30 Frei Osmar Holanda P. Santos, OFMCap
28 Pe. Antônio Carlos Tamboril Moreira 30 Pe. Joaquim Colaço Dourado
28 Pe. Guilherme Gomes da Silva Neto
28 Pe. Ailton Costa e Silva ORDENAÇÃO EPISCOPAL
28 Pe. Marcelo Silva Holanda 6 Dom. Manuel Edmilson da Cruz
28 Pe. Raimundo Edinaldo Castro dos Santos

Formação Missionária 
para os Párocos 

caminhada missionária da Igreja no 
Brasil desde a fundação da CNBB”, 
e, por fim, os padres das POM, que 
assessoram o tema “Organograma Encerrou na sexta-feira, 7 de 
da Igreja no Brasil: Pontifícias outubro, mais uma Semana de 
Obras Missionárias, Campanha da Formação Missionária para Párocos 
Fraternidade, Dia Mundial das e Vigários, promovida pelas 
Missões e Mês Missionário”.Pontifícias Obras Missionárias 

Concílio Vaticano II e a Missão(POM) em parceria com o Centro 
Questionado se a caminhada Cultural Missionário (CCM). A 

missionária da Igreja no Brasil formação, que acontece pela 
sofreu mudanças significativas, segunda vez na sede nacional das 
após o Concílio Vaticano II, padre POM, em Brasília, reuniu 32 
Gervásio Queiroga foi enfático ao sacerdotes para discutir, estudar e 
afirmar que as mudanças podem aprofundar temas com enfoque na 
ser vistas, mas foram poucas. Ele dimensão missionária. 
ressaltou, porém, que há uma Durante os cinco dias de 
r e c u p e r a ç ã o  h o j e  d a  Semana Missionária, os padres 
fundamentação da temática. tiveram como assessores o diretor 

“Mudou menos do que a gente executivo do Centro Cultural 
gostaria, mas houve mudanças. Missionário (CCM), padre Estêvão 
Passamos de uma fase após o Raschietti, que tratou da temática 
Concílio Vaticano II em que a “Kairós da Missão nos documentos 
missão como palavra e conteúdo do magistério com enfoque 
entrou um pouco em crise também pastoral: do Vaticano II até 
na Igreja no Brasil. Hoje há uma Aparecida”; padre Gervásio 
recuperação principalmente com o Queiroga, que assessorou o tema “A 
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Documento de Aparecida, com as porque essa dimensão caminha 
D i re t r i zes  Gera is  da  Ação para uma nova visão de Igreja, ou 
Evangelizadora da Igreja no Brasil seja, de se abrir para horizontes 
(DGAE) e com o trabalho firme e maiores e não se preocupar apenas 
permanente das Pontifícias Obras c o m  a  p a r ó q u i a  e  s u a s  
Missionárias”, destacou padre necessidades”.
Gervásio.

Também citou o Concílio Para o padre 
Vaticano II o padre Estêvão Dimas Gonçalves, 
Raschietti. De acordo com ele, o da arquidiocese 
grande encontro dos bispos ao de Fortaleza (CE), 
redor do papa foi decisivo para a o encontro foi fiel 
nova visão de missão que se às propostas da 
instaurou na Igreja em todo o Igreja de se tornar discípula-
mundo. “O Concílio Vaticano II missionária. O sacerdote se 
colocou o conceito de missão no comprometeu ainda em levar 
coração da trindade, fez-nos adiante o conteúdo da semana de 
entender Deus como o primeiro formação. “O curso permaneceu 
grande missionário, como fonte de dentro da proposta da Igreja de ser 
toda a missão, e a desligou de uma discípula-missionária como somos 
tarefa da Igreja. A missão, a partir chamados. Despertou em mim o 
dali, passou a ser uma ação divina, desejo de conhecer e aprofundar o 
onde a Igreja participa”, disse padre tema sobre a Missão Ad Gentes. Foi 
Estêvão. enriquecedor e nos encheu de ardor 

missionário para voltarmos para 
nossas dioceses e paróquias e 
incentivar esse dimensão da 

Padre  Es têvão  ava l i ou  Igreja”, sublinhou.
positivamente a Semana de 
Formação Missionária e afirmou que O Padre 
os participantes se interessaram M a r c o s  
principalmente pela teologia da Donizetti, da 
missão. “Os padres manifestaram o d iocese  de  
desejo de aprofundar assuntos I t a p e t i n g a  
missionários tanto da teologia da (SP) disse que 
missão como de alguns assuntos a sua diocese 
práticos. Eles manifestaram conta com a 
interesse pela questão teológica presença do Conselho Missionário 

A Semana de Formação 
Missionária
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Diocesano (Comid i )  e  dos recebendo e não crescendo. 
Conselhos Missionários Paroquiais Precisamos tomar a iniciativa de 
(Comipas), justamente por isso, o doar para termos mais”, afirmou o 
encontro veio para reforçar o seu coordenador de pastoral da 
conhecimento sobre os trabalhos arquidiocese de Maringá.
missionários e impulsionar ainda Na avaliação do diretor 
mais seu interesse por esta nacional das POM, padre Camilo 
dimensão. “Na minha diocese já Pauletti, o encontro foi positivo 
temos uma forte presença da principalmente pelo conteúdo 
dimensão missionária e essa desenvolvido e acolhido pelos 
formação veio ao encontro dos participantes, como também por 
anseios que eu vinha buscando que tornar a entidade e seus trabalhos 
é me aprofundar na missão”. conhecidos por aqueles que 

O que mais trabalham nas bases da Igreja: o 
chamou a atenção pároco. “Foi positivo pelas reações 
do padre Sidney dos padres que participaram. 
F a b r i l ,  d a  Percebemos que precisamos 
arquid iocese de caminhar muito para informar 
Maringá (PR) foi a sobre a situação missionária. 
missão além-fronteiras. Ele afirmou Muitos deles não conheciam o que 
que pensar nesse aspecto da são as POM, nem como são feitos e 
missão leva a Igreja a se tornar são distribuídos os materiais. 
mais solidária e a pensar além de si, Alguns têm conhecimento dos 
naqueles que mais precisam. t r a b a l h o s  d a  I n f â n c i a  e  
“Somos muito voltados para nós Adolescência Missionária, mas 
mesmos, para as nossas próprias quase nada além disso. Outros dão 
realidades e não conseguimos olhar a entender que nem sabiam que 
para a outra margem. Ficamos quem produz o material da 
esperando ter mais missionários Campanha Missionaria são as 
para a nossa realidade e às vezes Pontifícias Obras Missionárias. O 
isso não acontece justamente encontro é importante porque 
porque está faltando a partilha. ajuda a fazer conhecer as POM e 
Antes de pensar em nós mesmos justamente por isso nós planejamos 
temos que partilhar com quem tem continuar com as formações”.
menos ainda. Só assim vamos Fonte: http://www.pom.org.br
conseguir despertar vocações para Escrito por Fúlvio Costa 
nós. Quem não partilha com os 
outros, quem não doa, acaba não 
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PASTORAIS

Assembleia Anual Assembleia das CEBs
das Pastorais Sociais No dia 18 de novembro, 

sexta-feira, a partir das 19h, será 
As Pastorais Sociais Cebs e 

a b e r t a  a  A s s e m b l e i a  
Organismos da Arquidiocese de 

Arquidiocesana de CEBs de 2011, 
Fortaleza realizarão nos dias 4, 5 e 

na paróquia N. Sra. das Dores, em 
6 de novembro, no Centro de Lazer 

Otávio Bonfim. Os trabalhos da 
Piamarta, em Itaitinga, a sua 

Assembleia ocuparão todo o 
Assembleia anual, tendo como 

sábado (19) e terminarão no 
t e m a  “ D e s a f i o s  

domingo (20), ao meio-dia, com 
Contemporâneos para a  

u m  a l m o ç o  f r a t e r n o ,  
Sustentabilidade das Pastorais 

c o m e m o r a n d o  o  D i a  d a  
Sociais da Igreja de Fortaleza”. 

Consciência Negra. O lema da 
De acordo com a decisão 

Assembleia será "Justiça e Profecia 
assumida na Assembleia em 2009, 

a serviço da Vida", antecipando o 
quando foi aprofundada a 

13º Encontro Intereclesial de 
dimensão “Sociopolít ica da 

CEBs, em Juazeiro, em janeiro de 
sustentabilidade” com Jorge 

2014.
Moreno e em 2010, quando foi 

A temática principal será a 
refletida a dimensão “Mística 

a m e a ç a  d e  r e m o ç ã o  d e  
Espiritual da sustentabilidade” com 

comunidades inteiras, ao longo do 
Ir. Terezinha Cotta, neste ano de 

trilho, em função da COPA de 2014.
2011 será aprofundada a 

As CEBs escutarão o clamor 
dimensão “Gerencial e Humana da 

d a s  c o m u n i d a d e s  i r m ã s  
sustentabilidade” que é de uma 

ameaçadas (que estarão presentes 
importância muito relevante para 

no Encontro) e refletirão sobre 
as pastorais.

como lhes prestar apoio na luta e 
A  p a r t i c i p a ç ã o  d e  

na resistência. Assessores 
representantes por Pastoral, Cebs 

geógrafos, urbanistas e teólogos 
e Organismo será de três pessoas. 

irão subsidiar a reflexão.
As Regiões Episcopais serão 

Contaremos com a presença 
responsáveis pela hospedagem de 

de CEBs do interior. A Assembleia 
seu participante cujo valor é de R$ 

será viabilizada por recursos 
80,00.

próprios e doações fraternas, 
trazidas pelas comunidades, bem 
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ao estilo dos primeiros cristãos. contatos com a Faculdade Católica 
R e n d e m o s  g r a ç a s  à  de Fortaleza-FCF, o Fórum dos 

comunidade franciscana de Otávio Movimentos Eclesiais-FAMEC e o 
Bonfim, sobretudo ao Frei Beto, Condomínio Espiritual Uirapuru-
por seu espírito acolhedor e CEU, esperando o apoio das 
companheirismo com relação às Regiões Episcopais ,  CEBs,  
CEBs - por certo um exemplo a ser Pastorais Sociais e dos cristãos em 
seguido! geral. No período de 16 a 20 de 

novembro estão sendo planejadas 
as seguintes atividades:

a) Dia de Formação na 
Faculdade Católica de Fortaleza 
refletindo sobre temas atuais, 
como Vocação Leiga, as 
D i r e t r i z e s  d a  A ç ã o  
Evangelizadora da Igreja ou Fé 
e Ciência.

b)  Assembléia Geral  O ano vai chegando ao fim e 
Eletiva do CAL no Centro de neste período é sempre de intensa 
Pastoral Maria Mãe da Igreja, dia atividade para o Conselho de 
19 de novembro, das 8h às 12h, Leigos em virtude do dia que lhe é 
tratará do tema: Leigas e Leigos dedicado, na festa do Cristo Rei e 
comprometidos com  a Vida no de sua participação em grandes 
Planeta; A assessora será Tânia atividades da Arquidiocese. Os 
Couto Maia, teóloga e professora preparativos já começam a 
da FCF.aparecer integrados às atividades 

c) Festa da Unidade no missionárias para as quais somos 
auditório do Colégio São Tomás de convidados no mês de outubro, 
Aquino, na Paróquia de Fátima, no culminando com a Festa da Vida,  
dia 20 de novembro, das 16h às em dezembro, em meio às 
18h, com atrações que sinalizem comemorações natalinas. Assim, 
para a unidade e a diversidade de observa-se que, atuando em 
dons.parceria, o Conselho amplia sua 

d) - Celebração Eucarística participação junto aos leigos da 
no Santuário de Fátima às 19h00, Arquidiocese.
em comemoração ao Dia do A 7ª Semana do Leigo já 
Leigo.começa a ser preparada através de 

Carlo Tursi
p/ Coordenação Arquidiocesana de CEBs

Conselho de Leigos

Conselho de Leigos, atuando 
em parceria.
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É uma ocasião de festa e 
homenagem aos cristãos e cristãs 
que como leigos e leigas vivenciam 
uma pertença singular à Igreja e Cada dia que passa aumenta 
procuram fazer a diferença na em Fortaleza o número de 
realidade do mundo catadores de material reciclável. 

Na Festa da Vida, no dia 11 Pessoas extremamente pobres e 
de dezembro, o CAL participa trabalhadores corajosos tentando 
integrando a Tenda da Família, sobreviver sem roubar ou pedir 
juntamente, com a Pastoral esmolas. Eles e seus carrinhos 
Familiar e outras organizações cheios de papéis, metais e plásticos 
eclesiais, que na Arquidiocese podem ser encontrados em toda 
estão a serviço da Família.  A vida parte da cidade. Infelizmente em 
renasce, somos chamados a ouvir nossa cidade o catador de lixo, no 
seu apelo! geral, é encarado pela sociedade 

É bastante positiva a parceria, como aquele pária, sujo e de quem 
nas ondas da Rádio Dom Bosco, se quer d istânc ia.  A lguns 
com a Catequese, no programa A trabalham durante o calor do dia, 
VOZ DO LAICATO, na última outros durante o frio da noite. Às 
quinta-feira de cada mês. No dia 27 vezes, famílias inteiras trabalham 
estará no ar. Ligue-se! Sintonize, juntos por motivos de segurança. É 
ouça, participe e reflita conosco, um trabalho estafante e perigoso, 
essas atividades nos unem, com mãos sem proteção, mexendo 
cresceremos juntos! em sacos e depósitos de lixo. 

Sinta-se desde já convidado, Frequentemente há exploração 
convidada. A presença de leigos e chocante por parte de alguns dos 
leigas é importante, assim atravessadores ou donos dos 
fortalecemos a unidade e a galpões de material reciclável. 
comunhão eclesial. Alguns atravessadores oferecem o 

Mais informações:   Junior - uso dos seus carrinhos aos 
88430603;  Francisca – 32268762 catadores para trabalhar em troca 
ou 87536620; Elenise – 32314145 de um documento como a carteira 
ou 88744145. de identidade ou carteira de 

trabalho. Assim esses catadores 
têm que vender sua coleta para 
esse atravessador. Os preços 
variam muito de atravessador para 
atravessador. Alguns desses donos 

Eles Merecem 
Respeito
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de galpões emprestam dinheiro papéis secos: jornais, listas 
aos catadores, assim eles ficam telefônicas, folhetos comerciais, 
mais dependentes ainda. O sonho folhas de caderno, revistas e folhas 
de cada catador é ser o dono de seu de rascunho, papéis de embrulho, 
p r ó p r i o  c a r r i n h o  e  f i c a r  caixas de papelão, caixas de 
independente e livre para vender brinquedos, caixas longa-vida ou 
onde encontra o melhor preço. Tetra Pak. Vamos tentar ajudar 
Algumas famílias vêm da periferia esses humildes trabalhadores, 
da cidade quinta-feira à noite e separando os i tens ac ima 
voltam para casa sábado à tarde. mencionados em nosso lixo, para 
Normalmente essas pessoas eles pegarem, ou melhor, ainda 
dormem na rua quando não estão guardar esse material para 
trabalhando. en t regá- l o s .  São  pessoas  

A exploração de crianças t raba lhadoras,  honestas e 
trabalhando como catadores é merecem nosso respeito e 
deplorável,  inaceitável  e admiração.
criminosa. A Pastoral do Povo da 
Rua e a Pastoral do Menor tentam 
ajudá-las especialmente quando 
p e q u e n a s  c r i a n ç a s  e s t ã o  
envolvidas. Os catadores precisam 
de nossa ajuda. Eles lutam para 
sobreviver levando R$ 5.00, R$ 
10.00 ou R$ 15.00 para casa no fim 
do dia. Podemos deixar separado 
em nosso lixo o que eles buscam 

Pa lco e tendas sendo para vender. Basicamente são três 
m o n t a d o s ,  p r o d u t o r a s  e  categorias de coisas: (I) plástico: 
produtores chegando com caixas e embalagens de produtos de 
sacolas, gente se conhecendo, limpeza, garrafas plásticas, tubos e 
outros se reencontrando, conversa canos, potes de creme e xampu, 
animada durante o café solidário e baldes e bacias, restos de 
muita disposição para decorar o brinquedos, sacos, sacolas e 
espaço com tecidos coloridos. Esse saquinhos de leite (limpos); (II) 
era o clima do início da I Feira metais: tubos de pasta de dentes, 
Arquidiocesana de Economia latinhas de cerveja e refrigerante, 
Solidária e I Feira da Primavera da enlatados, alumínio, bronze, 
Rede Cearense de Socioeconomia chumbo, cobre, ferro e zinco; (III) 

Pe.  Dr. Brendan Coleman McDonald
Redentorista e assessor da CNBB Reg.NE1

Feira Arquidiocesana 
de Economia 
Solidária

25Boletim Informativo - outubro de 2011



Solidária (RCSES), que aconteceu como sendo uma grande coisa”, diz 
em Fortaleza durante os dias 6 e 7 ela sorrindo. Quando as roupas 
de outubro. foram apresentadas ao público, foi 

C e r c a  d e  4 0  g r u p o s  possível atestar a modéstia de D. 
participaram do evento. A grande Autalene. Bordados delicados e 
maioria era de Fortaleza, mas originais estampavam blusas, 
também estavam presentes vestidos, saias e bolsas. O trabalho 
representantes das microrregiões é resultado de várias oficinas e 
de Itapipoca, Limoeiro do Norte e cursos de design, bordado, pintura 
Sobral. D. Conceição Mesquita e  e s t i l i s m o  m i n i s t r a d o s ,  
trouxe produtos agroecológicos de voluntariamente, por quatro 
Trairi, município que faz parte da professoras.
microrregião de Itapipoca. O mel, Vida em Movimento foi o 
as bananas, o bolo de milho e o nome escolhido para a coleção de 
doce de mamão com coco logo bonecas da AMA – Associação de 
chamaram a atenção dos primeiros Mulheres em Ação e não poderia 
visitantes. A agricultora conta que ter sido mais propício, pois o 
saiu “colhendo” os produtos nas processo de produção movimentou 
casas para levar para a feira. Como profundamente a vida das nove 
é a primeira vez que participa de mulheres que dele participaram. 
um evento de maior porte, a Luciana Eugênio, presidente da 
expectativa de D. Conceição é com Associação, conta que o mais difícil 
relação ao aprendizado. foi a fase de criação. Segundo ela, 

Um dos grandes momentos “é difícil criar dentro do universo da 
da Feira foi o lançamento da gente, do nosso cotidiano... sem 
coleção de bonecas da Associação olhar lá fora, sem ter minimamente 
das Mulheres em Ação (AMA) e das uma visão de arte”. Para fomentar 
roupas bordadas do Centro um olhar mais abrangente, as 
Artesanal São Vicente de Paulo, produtoras visitaram exposições 
ambas localizadas em bairros de arte, ateliês e conheceram o 
populares de Fortaleza. Dona trabalho de outros coletivos. Para a 
Autalene Santiago, que há mais de maioria, essa foi uma experiência 
20 anos faz parte do Centro nunca antes vivenciada. Junto com 
Artesanal, tentava diminuir a isso, oficinas de design e muita 
expectativa. “São só umas discussão coletiva garantiram a 
roupinhas bordadas. A gente ainda produção de bonecas que 
tá aprendendo. Vocês falam assim procuram expressar o movimento 
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da vida e dialogar com a questão da intensi f icadas a coleta de 
preservação ambiental.  Há assinaturas pela Lei de Iniciativa 
bonecas grávidas, umas com Popular da Economia Solidária. A 
aparência mais infantil, outras iniciativa tem como objetivo 
mais adultas e algumas têm aprovar uma lei de iniciativa 
sapatos feitos de sacos plásticos. A popular da economia solidária, pelo 
maioria é negra. Alongadas, direito ao trabalho associado e para 
parecem estar na ponta dos pés, um Brasil justo e sustentável. Mais 
movimentando-se com leveza. do que aprovar a lei, a proposta da 

As feiras são importantes campanha é rea l i zar  uma 
iniciativas no sentido de fortalecer sensibilização da sociedade para o 
a comercialização, mas são tema. Mais informações e 
também r icos espaços de materiais estão disponíveis no site: 
sociabilidade e de vivências www.cirandas.net/leidaecosol.
culturais. Entre os grupos que se Glória Carvalho, secretária da 
apresentaram estavam a Cia Bate Cáritas Regional Ceará, salienta 
Palmas, o Templo da Poesia, Grupo que a aprovação dessa lei 
Oco do Mundo, entre outros. A Cia representaria um reconhecimento 
Bate Palmas abriu a programação do movimento da Economia 
cultural no primeiro dia da Feira Solidária, que reúne milhares de 
com uma apresentação envolta de produtores e produtoras na 
mística, sorrisos e alegria. atividade e tem se fortalecido no 

Apesar do sucesso do evento, campo da construção de um outro 
Isabel Forte, assessora técnica da modelo de desenvolvimento – 
Cár i tas  Arqu id iocesana de sustentável e solidário.
Fortaleza, coloca que o foco da 
Rede Cearense de Socioeconomia 
Solidária não é a realização 
freqüente de grandes feiras, mas a 
potencialização das feiras locais 
que podem contribuir diretamente 
para o desenvolvimento de 
municípios e mesmo de regiões.

Campanha pela Lei de A Pastoral da Comunicação 
Iniciativa Popular da Economia realizou no primeiro sábado do mês 
Solidária de outubro, no Centro de Pastoral 

Na Feira também foram “Maria Mãe da Igreja”, em 

Pastoral da 
Comunicação
Oficina Redação de Notícias
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Fortaleza, a Oficina Técnica de Casa de Encontro Maria Auxílio dos 
Elaboração e Redação de Notícias, Cristãos (Irmãs Josefinas), situada 
tendo como objetivo de ser um na avenida Frei Cirilo, 2915, ao 
espaço de aprendizado de técnicas lado do viaduto da BR 116, em 
de comunicação. A iniciativa foi direção ao Cambeba. O telefone da 
p romov ida  pe lo  Se to r  de  casa é (85) 3275-7890.
Comunicação da Arquidiocese, e O encontro terá início no dia 
contou com a presença de mais de 28, às 19h, com uma palestra cujo 
70 participantes, representantes tema será: “Rádio: Meio de 
de sete regiões episcopais (São Evangelização”. No dia 29 serão 
José, Nossa Senhora da Assunção, trabalhadas a dinâmica, linguagem 
Bom Jesus dos Aflitos, Nossa e técnicas numa oficina de Rádio. A 
Senhora dos Prazeres, Nossa manhã do dia 30 será reservada 
Senhora da Conceição, Sagrada para a conclusão do encontro, 
Família e São Francisco das elaboração da agenda de 2012 e 
Chagas), pastorais e movimentos. informes. O encontro terminará 
A Assessoria da oficina ficou sob a com o almoço do dia 30. A 
responsabilidade da Jornalista Rita Assessoria será do Professor 
Célia Faheina. A metodologia Lauriberto Braga, Professor da 
utilizada na oficina foi a elaboração Universidade Federal do Ceará, 
prática de notícias em grupos, UFC.
depois apresentada em plenária e Cada  D i o c e s e  p ode r á  
avaliada pela assessora.   encaminhar 5 pessoas e cada 

Região Episcopal 5. O valor total 
Encontro Regional por pessoa é de R$ 80,00. 
Dom Jacinto Furtado de Brito A  c o n f i r m a ç ã o  d o s  

Sobrinho, Bispo da Diocese de participantes deve ser feita com 
Crateús,  responsáve l  pe la  Fátima, na CNBB, (85) 3252-4046 
Comissão para a Cultura, Educação e-mail:  ou 
e Comunicação Social no Regional Marta Andrade, na Arquidiocese, 
Nordeste 1, dirigiu uma carta às (85) 3388-8703; 
dioceses do Regional comunicando e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o :  
um encontro formativo para os .
agentes missionários da Pastoral 
da Comunicação (PASCOM. 

O encontro será realizado nos 
dias 28, 29 e 30 de outubro, na 

cnbbne1@veloxmail.com.br

pascom@arquidiocesedefortaleza.org.br
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Pastoral Carcerária

Assembleia Estadual 

Pastoral da Pessoa 
Idosa

tempo, propor mudanças radicais 
daquelas estruturas injustas que 
perpetuam a exclusão social antes, 
durante e após o encarceramento. 

 “Lembrem-se dos presos, Nesta assembleia contamos com a 
como se vocês estivessem na parceria de todos que lutam por 
prisão com eles. Lembrem-se justiça e dignidade dentro do 
dos torturados, pois vocês têm Sistema penitenciário. Estará 
um corpo” (Hb 13,3). presente com uma programação de 

O Sistema Penitenciário visitas às unidades prisionais o 
Cearense vive uma realidade nova. Coordenador Nacional da Pastoral, 
A partir desta conjuntura diferente, Pe. Valdir Silveira.
precisamos ter conhecimento dos O local será o Centro Cultural 
desafios provocados pela política Chico da Si lva (Irmãs da 
penitenciária estadual e nacional. Redenção), no Pirambu.
Com o tema: Discípulos e Informações: Secretaria da 
Missionários ao lado do PCr com Regina. Tel. (85) 3388 
Condenado, buscamos aprimorar 8718, 8731 8895 ou 9655 4275.
e fortalecer nosso compromisso 
com os encarcerados (as), 
cultivando em nós e nas equipes 
como um todo, uma formação 
sólida, com trocas de experiências 
e repensar uma nova forma de 
fazer e estar mais presente dentro 

A Pastoral da Pessoa Idosa - 
dos cárceres. Com este intuito, a 

PPI  participou no dia 1º de outubro 
Pastoral Carcerária fará sua 

da 1ª Caminhada de repúdio à 
assembleia estadual, nos dias 21, 

v io lênc ia  cont ra  o  Idoso,  
22 e 23 de outubro. Nada melhor 

promovida pelo Comando Geral do 
para retomar,  com fô lego 

Corpo de Bombeiro Militar. 
renovado, nossa missão de 

Participaram diversos líderes e 
agentes de Pastoral Carcerária. 

coordenadores paroquiais da 
Para nós que fazemos a Pastoral 

pastoral.
Carcerária da Igreja Católica, 

A PPI realizou no dia 2 de 
“evangelizar” é despertar desejos 

outubro a festa da pessoa idosa, na 
de mudanças de “valores de vida” 

paróquia Santíssima Trindade com 
nos encarcerados e, ao mesmo 

a celebração da santa missa e café 
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da manhã para as pessoas idosas Eclesial em toda a Arquidiocese. “A 
e, no dia 3, promoveu uma Partilha Eclesial, precisa ser a 
confraternização dos idosos, na forma principal de manutenção e 
praça da Paróquia Bom Jesus dos sustentação econômica da 
Aflitos, em Parangaba. Arquidiocese de Fortaleza”, sinaliza 

A PPI realizará, nos dias 16 e a equipe.
23 de outubro, das 8h às 17h, A assessoria será do Padre 
capacitação para l íder nas Cristovam Lubel, da Diocese de 
paróquias: Imaculado Coração de Guarapuava, PR. Ele é autor de 
Maria, no bairro Henrique Jorge, vários livros sobre a Pastoral do 
com a capacitadora Marilene Dízimo, pela Editora Pão &Vinho.
Viana; Nossa Senhora do Perpétuo Para melhor organizar o 
Socorro, no Conjunto Esperança, encontro, todas as comunidades 
c o m  a  c o o r d e n a d o r a  precisam confirmar o número de 
arquidiocesana Ionete Oliveira. participantes até o dia 20 de 

No dia 22 de outubro, das 8h outubro.
às 12h, no Centro de Pastoral Maria C a d a  p a r t i c i p a n t e  é  
Mãe da Igreja, haverá um encontro convidado a contribuir com R$ 10 
dos coordenadores paroquiais da para alimentação (lanche e 
PPI. a lmoço) .  No  l oca l  es ta rá  

func ionando a cant ina da 
Comunidade Anuncia-me, com 
refrigerantes, água, salgados.

Está disponível a sequência 
de entrevistas com Padre 

E n c e r r a n d o  o  m ê s  
Cristovam Lubel, no site da 

missionário, a Arquidiocese de 
Arquidiocese de Fortaleza, todas as 

Fortaleza promove no dia 30 de 
sextas-feiras do mês de outubro.

outubro um encontro de animação 
O Centro de Evangelização 

da Pastoral do Dízimo. O evento 
São João Eudes, da Comunidade 

acontecerá na Paróquia Bom Jesus 
Católica Anuncia-me, local do 

dos Aflitos, em Parangaba, das 8h 
encontro, fica na 

às 16h, encerrando com a  
celebração Eucarística às 17 horas.

Segundo a  equ ipe de 
Informações e confirmação 

articulação arquidiocesana do 
com João Augusto (85) 3388 8702; 

dízimo, o objetivo do encontro é 
9922 4449; Diác. João Batista (85) 

implantar ou reestruturar a Partilha 

Pastoral do Dízimo

Rua Padre Nobrega, 
461, Serrinha, Próximo ao Campus da UECE, 
Itapery.
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8653-9154; Silvana (85) 8776- que teve como objetivos realizar 
3220; Diác. Sérgio Rocha (85) uma  i n teg ração  en t re  os  
8767-6610 ou 3491-1967. participantes das dioceses do 

Ceará e a tomada de consciência da 
importância da Pastoral Vocacional 
nas Igrejas no Ceará. Na tarde do 
dia 19, iniciando os trabalhos, após 
a oração, foram feitas as partilhas 
sobre a vivência do mês vocacional 
nas dioceses do Regional e foi dada 

Será realizado no domingo dia uma palavra animadora de dom 
16 de outubro, das 8 às 13 horas, Javier, Bispo Diocesano de 
no Centro de Pastoral Maria, Mãe Tianguá. No final da tarde a Equipe 
da Igreja, um encontro de conheceu a Igreja Matriz de Viçosa 
formação promovido pela Pastoral do Ceará, igreja mais antiga do 
Familiar para o setor “Casos Ceará, que já conta mais de 300 
Especiais”. Esse setor trata dos anos. Os trabalhos, no dia 19, 
problemas famil iares como seguiram pela noite, com a 
infidelidade, alcoolismo, drogas, organização da Assembleia da 
a g r e s s i v i d a d e ,  f a l t a  d e  Pastoral Vocacional do Regional, 
relacionamentos, desemprego, que acontecerá nos dias 18, 19 e 
dentre outros. 20 de novembro, na Diocese de 

O encontro é destinado aos Quixadá. No dia 20 os trabalhos 
Coordenadores  Paroquiais e do tiveram início com Missa presidida 
Setor. A contribuição é de R$ 10,00 por dom Javier e seguiu-se o 
por pessoa. estudo do livro com as Conclusões 

M a u r o  e  A l z i r a  ( 8 5 )  do 3º Congresso Vocacional do 
9982.0105 ou (85) 8899.2821.  Brasil. 

Informações com Pe. Rafhael 
Silva Maciel (85) 3290 1045 - 
Seminário Propedêutico. 

A Equipe de Coordenação da 
Pastoral Vocacional do Regional 
Nordeste I da CNBB esteve reunida 
na Diocese de Tianguá, nos dias 19 
e 20 de setembro, em um encontro 

Pastoral Familiar

Encontro de Formação

Pastoral Vocacional
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COMUNICAÇÕES

4º Evangelizar municipal, garante segurança e 
tranquilidade para um público de 
até dois milhões de pessoas, 

No dia 29 de outubro, das 14 
porém o crescimento esperado 

às 21 horas, no aterro da Praia de 
pela organização para este ano é 

Iracema, a cidade de Fortaleza 
de duzentas mil pessoas a mais 

volta a ser palco de uma das 
que no ano anterior.

ma io res  f e s t a s  da  f é ,  o  
O tema deste ano será: “Eu e 

Evangelizar Dom Bosco. O 
minha família serviremos ao 

evento que, em 2010, segundo 
Senhor”. Segundo o Diretor da FM 

dados dos órgãos de segurança 
Dom Bosco, Pe. Gilberto Silva, o 

pública, reuniu um milhão de 
evento deseja “promover e 

pessoas e trouxe as atenções do 
valorizar a instituição familiar 

mundo para o Ceará, chega à sua 
como célula viva da sociedade, 

quarta edição sob a promoção da 
l e vando  a  mensagem do  

FM Dom Bosco ,  sempre  
Evangelho e da Igreja, através de 

mostrando suas características 
músicas, pregações e da Eucaristia 

religiosas, educativas e culturais.
e, assim, incentivar o turismo 

O evento, que reúne pessoas 
religioso-cultural e despertar para 

com o objetivo de viver a fé e fazer 
a responsabilidade social”.

uma mudança radical de vida, tem 
A importância religiosa, 

um condutor: Padre Reginaldo 
cultural e educativa do evento 

Manzotti, sacerdote que realiza 
garantiu-lhe espaço no calendário 

programas religiosos e educativos 
de eventos do Ceará, conforme a 

transmitidos para mais de mil 
Lei nº 14.656 de abril de 2010 e 

emissoras de rádio diariamente. 
dá ainda mais motivos para a FM 

Seus convidados para a edição 
Dom Bosco celebrar nesta data 10 

deste evento são os nomes fortes 
anos de existência em Fortaleza.

da nossa música: Waldonys, a 
Assessoria de Imprensa: 

dupla Ítalo e Renno, Ricardo Sá 
Jocasta Pimentel e Renata 

e Eliana Sá, Pe. João Carlos e 
Sampaio - (85) 3231 1940/ 

Isaías Luciano.
9627.2923.

Uma mega-estrutura com 
voluntários, médicos, socorristas, 
técnicos, além de profissionais dos 
poderes públicos, estadual e 
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realização do 11º “Curso de Verão Centro de Formação 
na Terra do Sol”, está clara, para 

Terra do Sol nós, a exigência de nos 
Desde o final da década de repensarmos para bem vivenciar 

1990, começamos a pensar e a a nossa missão profética. Para a 
sonhar com um espaço de continuidade do próprio Curso de 
formação que articulasse a fé e a Verão, temos que trabalhar o 
vida, nas dimensões biblico- Mutirão, enfrentando as questões 
teológica e sócio-política, no internas e externas que nos 
sentido de compreender e f ragi l izam e prec isam ser 
contribuir na transformação do superadas na força da articulação.
mundo que vivemos. Assim, a Isso precisa ser feito com a 
partir de um trabalho coletivo, em contribuição de todos e todas que 
junho de 2001, começamos o temos compromisso com este 
“Curso de Verão na Terra do coletivo… É fundamental uma 
Sol”,  com uma pedagogia reflexão franca, fraterna e criativa 
centrada na reflexão criativa de a apontar caminhos…
uma temática interpeladora e a Para tanto, realizaremos uma 
intuição e sensibilidade da “roda de conversa”, no dia 29 
produção artística. A nossa de outubro, sábado, a partir de 
proposta é procurar, de diferentes 15 horas, no “Centro de 
formas e maneiras, desenvolver a Formação Maria Mãe da 
crítica, na busca da vivência de Igreja”, Rua Rodrigues Junior, 
uma espiritualidade engajada. 300 – Centro, terminando com 

Ao longo destes 11 anos, o um jantar de reencontro e 
“Curso de Verão na Terra do Sol”, confraternização. Sua presença 
funcionou como um grande é fundamental, para movimentar o 
mutirão do qual você faz parte. mutirão.
Neste tempo,  constru imos 
experiências de vida, enfrentando 
dificuldades, obstáculos e dilemas. 
Temos certeza de que muito já Faculdade Católica de 
conseguimos fazer juntos e juntas, Fortaleza mas também temos consciência de 

A Faculdade Católica de nossas fragilidades e problemas 
Fortaleza realizará nos dias 5, 12 e que comprometem a dinâmica do 
19 de novembro, das 8h às 12h, na próprio mutirão.
Rua Tenente Benévolo, 201, Hoje, em 2011, após a 

Pe. Luís Sartorel
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Centro, CURSO DE EXTENSÃO com América Latina, que contou com 
o tema “PROFETAS E PROFETISMO número expressivo de Missionários 
EM CHAVE HISTÓRICA” tendo Lazaristas de vários países latino-
como assessora a Profa. Dra. Ir. americanos. Estavam presentes 
Aíla Luzia Pinheiro de Andrade. O mais de 25 missionários.
curso constará de um total de 12 O encontro foi enriquecido por 
horas-aulas distribuídas em três palestras, troca de experiências e 
sábados. Serão abordadas as p l ane j amen to  de  a tuação  
características do profetismo em vicentina. Através de convite do Pe. 
Israel, no período pré-exílico Evaldo Carvalho, CM, Superior 
(séculos X – VII a.C), durante o Provincial da Província de Fortaleza 
exílio na Babilônia (587-538 a.C) e da Congregação da Missão e 
no pós-exílio (séculos V – IV a.C), Assistente Espiritual do Conselho 
enfatizando as características Metropolitano de Fortaleza da 
específicas do profetismo, hoje, à SSVP, a Diretora deste Conselho, 
luz das grandes figuras proféticas através de sua Presidenta, CSc. 
do Antigo Testamento. Djanira Lopes, esteve presente ao 

Informações: Faculdade Encontro com os missionários da 
Católica de Fortaleza das 7h30 às América Latina. O Conselho 
13h e das 15h às 21h30, de Missionário de Fortaleza ficou 
segunda a sexta-feira. Tel. 3453- também muito feliz por ter 
2150; fax (85) 3219-6733; ou encontrado o Padre Agnaldo, 

 ou assistente espiritual anterior da 
SSVP no Brasil e ex- superior catolicafort@fortalnet.com.br
provincial da Província do Rio de 
Janeiro da Congregação da Missão. 
Nesta ocasião o Conselho 
Metropolitano de Fortaleza foi 
muito bem recebido, escutado e 
incentivado a continuar na sua 
missão em favor dos pobres. 
Louvado seja Nosso Senhor Jesus Encontro dos Missionários e 
Cristo!Missiólogos

Aconteceu, no dia 22 de 
Festa de São Vicente de Paulosetembro, em Fortaleza, na sede 

A comunidade vicentina de Provincial da Congregação da 
Fortaleza, unida em fé e oração, M i s s ã o ,  o  E n c o n t r o  d o s  
festejou, no dia 25 de setembro, a Missionários e Missiólogos, da 

www.catolicadefortaleza.edu.br

Sociedade São 
Vicente de Paulo 
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Festa Regulamentar de São Vicente dúvida, a celebração eucarística, 
de Paulo. O encontro iniciou com presidida pelo assessor espiritual, 
um café da manhã, ocasião em que Pe. Evaldo Carvalho, CM, Superior 
todos puderam se confraternizar e Provincial da Província de Fortaleza 
conversar sobre suas atividades da Congregação da Missão, numa 
nas conferências e suas visitas aos ação de graças por todos os que 
assistidos. fazem a Sociedade de São Vicente 

A festa foi solenemente de Paulo no Ceará, de ontem e de 
aberta com as palavras da hoje, consócias, confrades, 
P r e s i d e n t e  d o  C o n s e l h o  assistidos, benfeitores, rendendo, 
Metropolitano, a Cs. Djanira Lopes, assim, ao redor da mesa do 
seguida pela leitura de um Senhor, louvor a Deus, pelo 
comunicado pastoral, alusivo à carisma e pelo dom que foi 
festa, realizada pelo Cf. Ailton oferecido a SSVP, de dedicação aos 
Carneiro, recém-eleito ao cargo de mais desvalidos e ultrajados, e 
Presidente do CMF. rogando para que a luz divina que 

Na sequência, houve um brilhou em São Vicente de Paulo, 
breve momento de formação, em Santa Luiza de Marilac, em São 
conduzido pelo Cf. Moaceny Filho, João Gabriel Perboyre, e no Beato 
Coordenador da Comissão de Frederico Ozanam, continue a 
Jovens, sendo rememoradas a vida guiar a caminhada de todos os 
e a obra de nosso santo inspirador, vicentinos, enquanto apóstolos 
o Padre Vicente de Paulo. leigos da caridade. Louvado seja 

Refletiu-se sobre as virtudes Nosso Senhor Jesus Cristo!
necessárias de todos os que Confrade Vanilo de Carvalho 
servem à SSVP - simplicidade, - Responsável pela Comunicação
humildade, mortif icação, 
mansidão e zelo apostólico -, de 
modo que a constante revisão de 
vida e o desejo de bem servir sejam 
sempre componentes da atividade 
missionária e do cuidado com os 
pobres. Nesse tocante, aliás, 
ensinava  São Vicente de Paulo: "A 
perfeição não consiste na 
multiplicidade das coisas feitas, 
mas no fato de serem bem feitas".

O ponto culminante foi, sem 
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Dia ........Hora ......Evento ..........................................................................................................................Local
1 .................8h00min Missa no Carmelo de Fortaleza Dias Macedo, Fortaleza 
2 .................11h00min Missa e encontro com as famílias dos 
................... seminaristas da Arquidiocese de Fortaleza – Teologia  Castelão, Fortaleza 
5 .................9h00min Conselho Presbiteral Centro de Pastoral
...................15h00min Conselho Episcopal Resid. Arquiepiscopal
6 .................9h00min Equipe do Diaconato Permanente Resid. Arquiepiscopal
...................19h00min Missa na abertura da Festa de São Gerardo São Gerardo, Fortaleza 
7 .................9h00min Assembléia da Previdência Sacerdotal Centro de Pastoral
8 .................7h00min Missa no Seminário Propedêutico Henrique Jorge
...................8h30min Encontro com os seminaristas 
................... da Arquidiocese no Seminário de Filosofia Antônio Bezerra,
...................19h00min Crisma na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Mondubim, Fortaleza
9 .................8h00min Missa na TVC Dionísio Torres, Fortaleza 
10 ..............9h00min Encontro com os Diáconos transitórios Resid. Arquiepiscopal 
...................18h20min Missa no Seminário Arquidiocesano São José – Filosofia Antônio Bezerra 
11................9h00min Audiências Resid. Arquiepiscopal 
...................19h00min Missa de Nossa Senhora Aparecida Jardim das Oliveiras, 
12 ...............9h00min Audiências Resid. Arquiepiscopal
...................18h30min Missa de Nossa Senhora Aparecida Montese, Fortaleza
13 ..............9h00min Audiências Resid. Arquiepiscopal
...................17h30min Conselho Econômico Arquidiocesano Cúria Metropolitana
14 ...............9h00min Conselho de Formadores dos Seminários Arquidiocesanos Resid. Arquiepiscopal
15 ...............19h00min Crisma na Paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Mondubim, Fortaleza
16 ...............19h00min Missa na Capela Mãe Rainha – Paróquia N. Sra do Perpétuo Socorro ...Alto Alegre, Fortaleza 
17 a 21 ....... II Retiro do Clero da Arquidiocese Esc. Apostólica, Baturité 
24 a 27 ...... Encontro dos Padres até 05 Anos de Ordenação Guaramiranga 
27 a 30 ...... Visita Pastoral na Paróquia Santo Antonio  Caridade 

1 .................8h RE Praia São Pedro e São Paulo: Encontro dos Padres Parajuru
1 .................8h30 Arquidiocese: Reunião da coordenação pastoral Centro de Pastoral
1 .................14h Pastoral do Menor: Reunião da Coordenação Centro de Pastoral
2 ................. Comemoração de todos os fiéis defuntos
3 .................8h REM Sagrada Família: Encontro: pastoral do dízimo (coord. paroquiais) ..Escritório da Região
3 .................8h30 REM São José: Reunião dos Presbíteros Centro de Pastoral
3 .................19h REM São José: Reunião da Liturgia. Paróquia de Fátima
4 a 6 ........... Pastorais Sociais, CEBs e Organismos: Assembleia
4 a 6 ........... Pastoral do Povo da Rua: Assembleia
4 a 6 ........... Pastoral Carcerária: Nordestão Salvador – BA
4 a 6 .......... Juventude Missionária: Aprofundamento Missionário

Agenda do Arcebispo - outubro 2011
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5 .................8h REM N Sra dos Prazeres: Formação Centro P. Caucaia
5 .................8h REM N Sra dos Prazeres: Retiro dos Ministros da Região Convento das Irmãs
5 .................8h RE Praia São Pedro e São Paulo: Reunião do Setor Juventude Guanacés
5 .................8h30 Equipe Arquidiocesana Campanhas: Encontro Arquidiocesano 
................... em preparação à Campanha da Evangelização Centro de Pastoral
5 ................. Pastoral da Pessoa Idosa: Aniversário de Fundação da Pastoral da Pessoa Idosa ...................
5 .................8h30 REM São José: Reunião da Comissão Missão Centro de Pastoral
5 .................14h30 REM N Sra da Assunção: PASCOM – coordenação (avaliação) Sede da região
5 .................14h30 REM N Sra da Conceição – Prioridade Formação:  Teologia Popular Centro de Formação
5 ................. Pastoral da Juventude: Escola de Coordenadores 2° Modulo
5 .................15h Pastoral Familiar: Reunião do Conselho Arquidiocesano Centro de Pastoral
5 .................15h Institutos Seculares: Reunião da Coordenação e Moderadores Centro de Pastoral
5 ................. REM Bom Jesus dos Aflitos: Reunião do MESC Col. Irmãs Salesianas
5 ................. REM Bom Jesus dos Aflitos: Reunião dos 
................... representantes das Prioridades Pastorais Sala da Região
5 a 12 ......... Cáritas Arquidiocesana: SEMANA DA SOLIDARIEDADE
6 ................. Todos os Santos
6 ................. REM N Sra da Conceição – Paróquia de Mondubim: Dia Nacional da Juventude.....Mondubim
7 .................17h Pastoral do Povo da Rua: reunião da coordenação Centro de Pastoral
7 a 10 ......... Encontro dos Padres de 5 a 10 anos de ordenação
8 .................9h Equipe de Formadores do Seminário de Teologia Semin. De Teologia
8 .................9h Arquidiocese: Reunião dos Secretários 
................... das Regiões Episcopais com o Secretariado de Pastoral Centro de Pastoral
9 .................9h RE Praia São Pedro e São Paulo: Reunião da Coordenação de Pastoral .................Guanacés
9 .................9h Cáritas Arquidiocesana: Reunião da Comissão de Catadores 
................... – Núcleo de Base Centro de Pastoral
9 ................. Cáritas Arquidiocesana: Reunião do Fórum Lixo & Cidadania Centro de Pastoral
9 .................19h REM São José: Reunião da Coordenação Centro de Pastoral
9 .................19h REM N Sra da Conceição: Reunião da Coordenação Messejana
9 a 13 ......... Cáritas Arquidiocesana: Congresso Nacional 
................... e Assembléia da Cáritas Brasileira Passo Fundo - RS
10 a 20 ....... REM Sagrada Família: Festa do padroeiro Menino Jesus Conjunto Industrial
11 a 13........ Vicentinos – SSVP: Retiro Anual Serra do Estevão 
12 ...............8h REM Sagrada Família: MEPs e liturgia Escritório da Região
12 ...............8h REM N Sra da Assunção: Pastoral Social 
12 ...............8h30 REM N Sra da Assunção: Reunião das (os) secretárias (os) Antônio Bezerra
12 ...............8h30 REM São José: Assembléia da Região Centro de Pastoral
12 ...............9h REM N Sra dos Prazeres: Dizimo Centro P. Caucaia
12 ...............9h Setor Universidades da Arquidiocese de Fortaleza: Reunião Centro de Pastoral
12 ...............9h Catequese Arquidiocesana: Reunião da equipe de articulação Centro de Pastoral
12 ...............14h Pastoral Carcerária: reunião da coordenação Centro de Pastoral
12 ...............15h REM N Sra da Conceição – Animação bíblico-catequética:  
................... Coordenação da Região Centro de Formação
12 ............... Infância e Adolescência Missionária: Escola de
...................  Formação e Animação Missionária – “Os cincos Continentes” Centro de Pastoral
12 e 13 ....... REM N Sra da Conceição – Pastoral da Criança: Assembléia Geral – Coordenadores de Ramo
12 a 15 ....... CNBB NE 1: Assembléia Regional Crato
13 ...............9h REM N Sra da Assunção: Prioridade Formação – coordenação Barra do Ceará
14 ...............18h REM N Sra dos Prazeres: Encontro Coordenação da Região Sede da Região
14 a 20 ....... REM N Sra da Conceição – Paróquia de Maraponga: 
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................... Semana Missionária do Dízimo Na paróquia
15 ............... REM N Sra da Assunção: MESC (1º Congresso Eucarístico da Região) .........Cristo Redentor
16 ...............8h30 Arquidiocese: Reunião da coordenação pastoral Centro de Pastoral
16 ...............19h30 Fórum Arquidiocesano de Movimentos Eclesiais:
...................  Reunião da Coordenação Residência do Arcebispo
17 ...............9h Arquidiocese: Conselho Episcopal Residência Episcopal
17 ...............14h REM Sagrada Família: Coordenação da região Escritório da Região
17 ...............17h REM Sagrada Família: Conselho econômico Escritório da Região
18 ...............9h RE M N Sra dos Prazeres: Visita do Vigário ao Padre Icarai Tabuba
18 a 20 ....... Pastoral da Sobriedade: Retiro Espiritual e Momento de Lazer
19 ...............8h REM N Sra dos Prazeres: Prioridade Familia Centro de P. Caucaia
19 ...............8h REM N Sra dos Prazeres: Pastorais Sociais Centro P. Caucaia
19 ...............8h REM Sagrada Família: Avaliação final e confraternização
................... catequética (coordenação paroquial) Itaitinga
19 ...............8 a 16h RE Praia São Pedro e São Paulo: Escola de Formação Pastoral Guanacés
19 ...............8h30 REM São José: Reunião da Comissão Vida e Família Centro de Pastoral
19 ...............8h30 REM N Sra da Conceição: Assembléia eletiva
19 ............... Paróquia Santo Antônio de Pádua: 6º casamento comunitário Maraponga
19 ...............13h Vicentinos – SSVP: Reunião com os Coordenadores
...................  da Ecafo e Presidentes dos Centrais Sede do CMF
19 ...............14h30 REM N Sra da Conceição – Prioridade Formação:  Teologia Popular Centro de Formação
19 ...............15h Vicentinos – SSVP: Reunião Ordinária do CMF Sede do CMF
20 ............... CRISTO REI – Dia do Leigo
20 ...............8h COMIDI: Assembleia arquidiocesana Centro de Pastoral
20 ...............8h REM N Sra da Conceição -  Paróquia N Sra da Glória: Assembléia Pastoral.............................
20 ..............8h30 Juventude Missionária: Escola de Formação Centro de Pastoral
20 ............... REM Bom Jesus dos Aflitos – Reunião da Catequese: 
................... Avaliação e Planejamento Aparecida, Montese
20 ............... Pastoral do Migrante: Dia de encontro com os estudantes africanos
21 ............... Arquidiocese: Dia da Renovação da Vida Religiosa
22 ...............17h30 Arquidiocese: Conselho Econômico Cúria Metropolitana
22 ...............19h30 Pastoral Familiar: Reunião da Comissão Arquidiocesana Centro de Pastoral
23 ...............8h30 Arquidiocese: Reunião da coordenação pastoral Centro de Pastoral
24 ...............8h REM N Sra dos Prazeres: Encontro dos Padres (confraternização) Centro de P. Caucaia
24 ...............8h RESerra N. Sra da Palma: Encontro dos Padres Aracoiaba
26 ...............8h REM N Sra dos Prazeres: Encontro do Batismo Centro de P. Caucaia
26 ...............8h REM Sagrada Família: Assembléia – avaliação do biênio e
...................  indicação da lista tríplice para vigário episcopal Maranguape
26 ...............8h RESerra N. Sra da Palma: Encontro da Região -Avaliação Baturité
26 ...............8h Apostolado da Oração: Reunião arquidiocesana Centro de Pastoral
26 ............... Infância e Adolescência Missionária: Reunião para
...................  Assessores e Coordenadores paroquiais Centro de Pastoral
26 e 27 ....... Arquidiocese: Assembleia Arquidiocesana de Pastoral
26 e 27 .......9h Pastoral do Menor: Assembleia Pamen Fortaleza
27 ...............8 a 12h REM são José: Encontro de Catequistas Paróquia S. Francisco
27 ...............8h REM Bom Jesus dos Aflitos: Pastoral do Dízimo – Avaliação Parangaba
27 ............... Pastoral dos Surdos: Encontrão
30 ...............8h30 RE Sertão São Francisco: Encontro da equipe do
...................  catecumenato com os coordenadores de batismo, catequese e crisma das paróquias.Canindé
30 ...............9h Comissão do Fundo Arquidiocesano de Solidariedade Centro de Pastoral
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 Contribuição Paroquial - setembro/2011
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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 ago/11 1.049,70    ago/11 ago/11 314,91      

02- São Benedito ago/11 1.681,60    ago/11 ago/11 504,48      

03- Navegantes set/11 1.155,20    set/11 set/11 346,56      

04-  Catedral ago/11 1.058,20    ago/11 ago/11 529,10      

05-  Cidade 2000 ago/11 182,60       ago/11 ago/11 54,78        

06- Cristo Rei ago/11 3.915,13    ago/11 ago/11 1.174,54   

07-  Fátima set/11 14.408,53  set/11 set/11 7.204,26   

08- Monte Castelo ago/11 3.000,84    ago/11 ago/11 1.500,42   

09-  Mucuripe ago/11-festa 6.073,56    ago/11 ago/11 1.299,73   

10-  Patrocinio set/11 1.780,00    set/11 set/11 801,00      

11-  Santa Luzia ago/11 3.877,38    ago/11 ago/11 1.938,69   

12-  São Vicente de Paulo ago/11 6.545,23    ago/11 ago/11 3.272,62   

13- Coração de Jesus ago/11 1.566,39    

14- N.Sra. Da Paz ago/11 8.458,11    ago/11 ago/11 4.229,06   

15- N.Sra. Do Carmo ago/11 1.600,45    ago/11 ago/11 480,14      

16- N.Sra. Dos Remédios ago/11 1.352,00    ago/11 ago/11 405,60      

17-  Tauape ago/11 1.395,50    ago/11 ago/11 418,65      

18-  São Gerardo ago/11 3.466,62    ago/11 ago/11 1.733,31   

19-  Piedade abr/11

20-  Parquelandia ago/11 1.521,10    ago/11 ago/11 760,55      

21-  N.Sra.das Dores ago/11 2.968,40    ago/11 ago/11 890,52      

22- Cap. Santa Filomena set/11 470,00        

23- Cap. São José - Papicu ago/11 1.321,68    ago/11 ago/11 396,50      

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

25- Reitoria S. Judas Tadeu set/11 1.233,70    set/11 set/11 370,15      

26- Igreja da Prainha ago/11 275,20       

27- Praia Futuro ago/11 673,24       ago/11 ago/11 201,97      

TOTAL  1 71.330,36  TOTAL  1 28.827,54 

Recebido set/2011Recebido set/2011

MITRA COMISSÃO  DO  CLERO
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Bom Jesus dos Aflitos Último  mês

REFERENTE VALOR RECEBIDO REFERENTE VALOR

01-  Canindezinho jul/11 1.175,75    jul/11 jul/11 352,73      

02- Planalto do Pici ago/11 1.724,52    ago/11 ago/11 517,36      

03-  Nazaré e Cap.s ago/11 5.030,46    

04-  Vila União ago/11 1.895,32    ago/11 ago/11 947,66      

05- Parangaba ago/11 6.749,93    ago/11 ago/11 3.188,45   

06- S.Raimundo Nonato ago/11 2.342,60    ago/11 ago/11 702,78      

07- São Pio X ago/11 2.412,49    ago/11 ago/11 1.206,25   

08- Bom Jardim ago/11 2.651,63    ago/11 ago/11 1.325,81   

09- Henrique Jorge jul/11 2.118,96    jul/11 jul/11 635,69      

10-  João XXIII set/10 e ago/11 7.943,95    ago/11 set/10 e ago/11 2.383,20   

11- N.Sra.Aparecida-Montese ago/11 1.811,00    jun/11 ago/11 905,50      

12- N.Sra.de Salete jun-ago/11 5.369,60    ago/11 jun-ago/11 2.684,80   

13- Santa Paula Frassinetti ago/11 841,72       ago/11 ago/11 252,50      

TOTAL  2 42.067,93    TOTAL  2 15.102,73 

NOSSASRA.DA ASSUNÇÃO

01- Barra do Ceará ago/11 485,52       

02- Granja Portugal mar/11

03-  Alvaro Weyne ago/11 1.319,72    ago/11 ago/11 395,91      

04-  Genibaú jul e ago/11 1.559,24    ago/11 jul e ago/11 467,77      

05-  N.Sra.Assunção ago/11 4.193,37    ago/11 ago/11 1.848,47   

06-  Antonio Bezerra ago/11 3.461,31    ago/11 ago/11 1.730,66   

07-  Carlito Pamplona ago/11 2.615,87    ago/11 ago/11 1.307,94   

08-  Conjunto Ceará set/11 2.719,38    set/11 set/11 1.359,69   

09-  Cristo Redentor ago/11 1.874,50    ago/11 ago/11 937,25      

10- Jardim Iracema ago/11 1.733,62    ago/11 ago/11 520,09      

11- Pirambu ago/11 1.101,40    ago/11 ago/11 330,42      

12- S.Pedro e S.Paulo ago/11 1.969,86    ago/11 ago/11 590,96      

13-  Vila Velha ago/11 663,45       ago/11 ago/11 199,02      

TOTAL  3 23.697,24    TOTAL  3 9.688,18   

 

Recebido set/2011 Recebido set/2011

MITRA COMISSÃO  DO  CLERO
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NOSSASRA DA CONCEIÇÃO Último  mês

REFERENTE VALOR RECEBIDO REFERENTE VALOR

01- Aerolandia ago/11 1.363,30    Jan/2007

02- Manoel Sátiro ago/11 1.340,00    ago/11 ago/11 402,00      

03- N.Sra. Da Glória ago/11 e festa 12.595,64  ago/11 ago/11 4.941,24   

04- Alto Alegre (08-12/10..01/11) ago/11 1.075,38    ago/11 ago/11 322,61      

05- Dias Macedo ago/11 1.804,54    ago/11 ago/11 847,65      

06- Eusébio ago/11 1.847,77    ago/11 ago/11 923,88      

07-  Lagoa Redonda ago/11 890,00       ago/11 ago/11 267,00      

08-  Ssma. Trindade ago/11 3.163,05    ago/11 ago/11 948,90      

09- Maraponga ago/11 1.873,52    ago/11 ago/11 562,06      

10- Messejana ago/11 4.122,38    ago/11 ago/11 2.061,19   

11- Mondubim ago/11 2.845,48    Maio/2010

12- São Diogo - Cajazeiras ago/11 970,70       ago/11 ago/11 291,21      

13- São João Eudes ago/11 3.002,17    ago/11 ago/11 1.499,08   

14- Edson Queiroz ago/11 1.626,29    ago/11 ago/11 487,89      

15- Sag.Cor.de Jesus e Stª Luzia ago/11 507,80       ago/11 ago/11 152,34      

16-  Parque Santa Maria ago/11 545,36       ago/11 ago/11 163,60      

17- Parque Dois Irmãos ago/11 2.180,95    ago/11 ago/11 654,30      

18- Tancredo Neves e Cap.s ago/11 2.143,71    ago/11 ago/11 1.071,86   

19-  Conjunto Palmeira ago/11 1.974,41    ago/11 ago/11 592,32      

20- Seminário Seráfico ago/11 511,47       

21-  Barroso ago/11 1.112,27    ago/11 ago/11 333,68      

TOTAL  4 47.496,19     TOTAL  4 16.522,81    

01-  Icarai Abril/2011

02-  Araturi ago/11 1.277,61    ago/11 ago/11 383,28      

03-  Marechal Rondon ago/11 327,30       

04-  Parque Potira ago/11 1.130,90    ago/11 ago/11 339,27      

05-  Parque Guadalajara ago/11 441,51       ago/11 ago/11 132,45      

06-  Parque Tabapuá ago/11 1.023,66    ago/11 ago/11 307,10      

07- Capuan ago/11 1.177,19    ago/11 ago/11 538,74      

NOSSA SRA. DOS PRAZERES

MITRA COMISSÃO  DO  CLERO
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N. SRA DOS PRAZERES Último  mês

( c o n t i n u a ç ã o ) REFERENTE VALOR RECEBIDO REFERENTE VALOR

08- Caucaia jul/11 1.528,70    jul/11 jul/11 458,60      

09- São Gonçalo do Amarante ago/11 1.132,00    ago/11 ago/11 339,60      

10- Nova Metropole ago/11 1.832,27    ago/11 ago/11 916,13      

11- Pecem ago/11 636,22       ago/11 ago/11 190,86      

TOTAL  5 10.507,36  TOTAL  5 3.606,03   

REGIÃO SAGRADA FAMILIA

01- Guaiuba ago/11 1.629,70    ago/11 ago/11 488,91      

02- Itaitinga ago/11 1.562,66    ago/11 ago/11 468,80      

03-  Maranguape ago/11 2.273,11    ago/11 ago/11 1.136,55   

04- Maracanaú ago/11 2.962,50    ago/11 ago/11 1.453,20   

05- Pacatuba Abril/2011

06- Pajuçara ago/11 4.458,90    ago/11 ago/11 2.229,45   

07- Tabatinga Fev/2011

08- Conj.Industrial ago/11 2.265,52    ago/11 ago/11 1.132,76   

09- Jereissati-Timbó ago/11 1.423,37    ago/11 ago/11 427,00      

TOTAL  6 16.575,76  TOTAL  6 7.336,67   

SÃO PEDRO E S.PAULO

01- Aruarú ago/11 e Festa 1.532,66    ago/11 ago/11 171,66      

02- Horizonte ago/11 1.924,60    ago/11 ago/11 962,25      

03- Aquiraz ago/11 1.368,10    ago/11 ago/11 410,43      

04-  Beberibe ago/11 1.810,55    ago/11 ago/11 543,17      

05- Cascavel ago/11 2.474,41    ago/11 ago/11 1.237,20   

06- Chorozinho ago/11 1.010,93    ago/11 ago/11 303,28      

07- Guanacés jul/09

08- Pacajus ago/11 2.923,30    ago/11 ago/11 1.461,65   

09- Parajurú ago/11 575,95       ago/11 ago/11 172,78      

10- Pindoretama ago/11 1.879,68    ago/11 ago/11 939,84      

11- Pitombeiras ago/11 479,98       ago/11 ago/11 144,00      

12- Sucatinga ago/11 e Festa 1.797,00    jul/11

13- Tapera ago/11 813,45       ago/11 ago/11 244,35      

TOTAL  7 18.590,61  6.590,61   

MITRA COMISSÃO  DO  CLERO
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N. SRA DA PALMA Último  mês

REFERENTE VALOR RECEBIDO REFERENTE VALOR

01- Acarape set/11 916,27       set/11 set/11 274,88      

02- Antonio Diogo ago/11 856,14       ago/11 ago/11 256,84      

       Antonio Diogo (acordo)

03- Aracoiaba ago/11 1.660,40    ago/11 ago/11 498,12      

04- Aratuba ago/11 1.053,03    ago/11 ago/11 315,91      

05-  Barreira ago/11 1.203,19    ago/11 ago/11 360,96      

06- Baturité ago/11 e Festa 6.605,68    ago/11 ago/11 e Festa 1.248,34   

07- Ideal ago/11 583,26       ago/11 ago/11 174,98      

08- Ocara ago/11 706,28       ago/11 ago/11 211,88      

09-  Pacoti set/11 862,16       set/11 set/11 258,64      

10- Palmacia ago/11 969,42       ago/11 ago/11 290,82      

11- Redenção jul/11

12- Mulungú ago/11 180,70       ago/11 ago/11 54,21        

13- Guaramiranga jul/11

TOTAL  8 15.596,53  TOTAL  8 3.945,58   

SÃO FCO. DAS CHAGAS

01- Caiçara ago/11 238,05       ago/11 ago/11 71,42        

02- Canindé jul/11 6.792,30    jul/11 jul/11 3.396,15   

03- Caridade jul/11

04- Itapebuçu ago/11 890,39       ago/11 ago/11 267,12      

05- Paramoti set/11 750,62       set/11 set/11 225,18      

 TOTAL  9 8.671,36    TOTAL  9 3.959,87   

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

01. Região  São José set/11 71.330,36  set/11 28.827,54 

02. Bom Jesus dos Aflitos set/11 42.067,93   set/11 15.102,73 

03. NossaSra. Da Assunção set/11 23.697,24  set/11 9.688,18   

04. Nossa Sra. Da Conceição set/11 47.496,19  set/11 16.522,81 

05. Nossa Sra. Dos Prazeres set/11 10.507,36  set/11 3.606,03   

06- Sagrada Familia set/11 16.575,76  set/11 7.336,67   

07- São Pedro e S.Paulo set/11 18.590,61  set/11 6.590,61   

08-  Nossa Sra. Da Palma set/11 15.596,53  set/11 3.945,58   

09- São Fco. das Chagas set/11 8.671,36     set/11 3.959,87   

 TOTAL  254.533,34  TOTAL 95.580,02   

Recebido set/2011 Recebido set/2011

MITRA COMISSÃO  DO  CLERO
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H I S T Ó R I C O

RESUMO  DO  RETORNO RECEBIDO  EM SETEMBRO/2011

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 São José 10% 6.363,33     

02. Região Bom Jesus dos Aflitos 10% 6.363,33     

03. Região N.Sra. Da Assunção 10% 6.363,33     

04. Região N.Sra. Da Conceição 10% 6.363,33     

05. Região N.Sra. Dos Prazeres 10% 6.363,33     

06- Região Sagrada Familia 10% 6.363,33     

07- Região São Pedro e S.Paulo 10% 6.363,33     

08- Região N.Sra. Da Palma 10% 6.363,33     

09- Região São Fco. das Chagas 10% 6.363,33     

10- Fundo de reserva 10% 6.363,33     

TOTAL  DO  RETORNO 63.633,34     

H I S T Ó R I C O

OUTRAS  CONTRIBUIÇÕES          RECEBIDO  EM set / 2011

                       REFERENTE                            VALOR

01. Comunidade Catól ica Shalom set/11 6.500,00         

02. COT - Com. Obreiros da TardinhaT ago/11 500,00            

03. Comunidade C. Anuncia-me Novembro e Dezembro/10 200,00            

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

05. Comunidade C. S.O.S. de Deus

06. Comunidade C.Nova Evangel ização set/11 100,00            

07. FAMEC

08. Casa de São Francisco 

09. Comunidade Catól ica Recado ago/11 250,00            

RECEBIDO  DE  01 a  30/09/2011 TOTAL DE OUTRAS 8.050,00       
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