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Nesta Edição

sta nova evangelização se refere 
a mais autêntica vida evangélica Edos que já cristãos com alegria 

reconhecem o dom recebido e querem 
ser discípulos missionários de Cristo. 
Esta nova evangelização quer ser mais 
alegre anúncio e testemunho para a 
humanidade, servindo e doando a 
todos o imenso dom recebido e vivido 
na Igreja para que todos cheguem ao 
conhecimento da verdade e tenham 
em Cristo a vida em plenitude, com os 
benefícios que já, nesta caminhada 
terrena, poderão frutificar para o bem 
de toda a humanidade.  (Editorial)
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 Editorial:
“Novo Tempo de Evangelização”

om toda a Igreja vivemos igual circunstância: “E mais uma 
um tempo precioso de vez o Papa queria dizer: não! Quem Cchamado à renovação da faz entrar Cristo, nada perde, nada 

vida cristã e à missão em nova absolutamente nada daquilo que 
evangelização ou, como se tem torna a vida livre, bela e grande. 
referido ao Papa Bento XVI, Não! Só nesta amizade se abrem 
reevangelização. de par em par as portas da vida. Só 

Podem parecer o mesmo, mas nesta amizade se abrem realmente 
têm nuanças diversas estas as grandes potencialidades da 
e x p r e s s õ e s .  N o v a  condição humana. Só 
evangel ização é uma n e s t a  a m i z a d e  
expressão usada pelo Papa experimentamos o que é 
João Paulo II, quando, às belo e o que liberta. 
portas do Novo Milênio, Assim, eu gostaria com 
propunha para a Igreja novo grande força e convicção, 
impulso missionário de partindo da experiência 
evangelização: “nova no de uma longa vida 
ardor, nos métodos e nas pessoal, de vos dizer 
expressões”. A partir da celebração hoje, queridos jovens: não tenhais 
do segundo milênio cristão, diante medo de Cristo! Ele não tira nada, 
do imenso dom recebido em Cristo, ele dá tudo. Quem se doa por Ele, 
a necessidade de testemunho e recebe o cêntuplo. Sim, abri de par 
anúncio mais explícito e renovador em par as portas a Cristo e 
da vida humana em toda a encontrareis a vida verdadeira. 
potencialidade do Evangelho, por Amém.”
muitos tido como algo antigo e sem Hoje a situação mostra-se 
novidade, mesmo anacrônico e ainda mais exigente diante do 
ultrapassado.  anúncio de Cristo e de Seu 

No início de seu pontificado, Evangelho.
João Paulo II clamava com voz Como bem reconheceu a 
forte e comovente: “Não tenhais Igreja na América Latina e no 
medo! Abri ,ou melhor, escancarai Caribe, em sua V Conferência do 
as portas para Cristo!”.  Fazendo Episcopado em Aparecida no ano 

10.eco a este mesmo chamado assim 2007: “  Esta V Conferência se 
se expressava o Papa Bento XVI em propõe 'a grande tarefa de proteger 
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e alimentar a fé do povo de Deus e encarnem essa tradição e 
recordar também aos fiéis deste novidade, como discípulos de Jesus 
Continente que, em virtude de seu Cristo e missionários de seu Reino, 
batismo, são chamados a ser protagonistas de uma vida nova 
discípulos e missionários de Jesus para uma América Latina que 
Cristo'. Com desafios e exigências, deseja reconhecer-se com a luz e a 
abre-se a passagem para um novo força do Espírito.” 
período da história, caracterizado E tem sido o grande empenho 
pela desordem generalizada que se do Papa Bento XVI, mesmo agora 
propaga por novas turbulências ao propor um Ano da Fé para 2012 
sociais e políticas, pela difusão de e 2013, no Jubileu do Concílio 

2.uma cultura distante e hostil à Vaticano II: “  Desde o princípio do 
tradição cristã e pela emergência meu ministério como Sucessor de 
de variadas ofertas religiosas que Pedro, lembrei a necessidade de 
tratam de responder, à sua redescobrir o caminho da fé para 
maneira, à sede de Deus que fazer brilhar, com evidência sempre 

11.
nossos povos manifestam.  A maior, a alegria e o renovado 
Igreja é chamada a repensar entusiasmo do encontro com 
profundamente e a relançar com Cristo.” Durante a homilia da Santa 
fidelidade e audácia sua missão nas Missa no início do pontificado, 
novas circunstâncias latino- disse: “A Igreja no seu conjunto, e 
americanas e mundiais. Ela não os Pastores nela, como Cristo 
pode fechar-se frente àqueles que devem pôr-se a caminho para 
só vêem confusão, perigos e conduzir os homens fora do 
ameaças  ou  àque l e s  que  deserto, para lugares da vida, da 
pretendem cobrir a variedade e amizade com o Filho de Deus, para 
complexidade das situações com Aquele que dá a vida, a vida em 
uma capa de ideologias gastas ou plenitude. Sucede não poucas 
de agressões irresponsáveis. vezes que os cristãos sintam maior 
Trata-se de confirmar, renovar e p r e o c u p a ç ã o  c o m  a s  
revitalizar a novidade do Evangelho conseqüências sociais, culturais e 
arraigada em nossa história, a políticas da fé do que com a própria 
partir de um encontro pessoal e fé, considerando esta como um 
comunitário com Jesus Cristo, que pressuposto óbvio da sua vida 
desperte discípulos e missionários. diária. Ora um tal pressuposto não 
Isso não depende tanto de grandes só deixou de exist ir, mas 
programas e estruturas, mas de freqüentemente acaba até negado. 
homens e mulheres novos que Enquanto, no passado, era possível 
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reconhecer um tecido cultural Seu Filho. 
u n i t á r i o ,  a m p l a m e n t e  O que se espera de uma “nova 
compartilhado no seu apelo aos evangelização”? Ficava bem claro 
conteúdos da fé e aos valores por para o Papa João Paulo II: “A Igreja 
ela inspirados, hoje parece que já deve hoje enfrentar outros 
não é assim em grandes sectores desafios, lançando-se para novas 
da sociedade devido a uma fronteiras, quer na primeira missão 
profunda crise de fé que atingiu ad gentes ,  quer na nova 
muitas pessoas.” (Porta Fidei, 2– evangelização dos povos que já 
Bento XVI) receberam o anúncio de Cristo. A 

É hora de se repropor com todos os cristãos, às Igrejas 
toda a intensidade e alegria a fé em particulares e à Igreja universal, 
Cristo como a maior novidade pede-se a mesma coragem que 
(Evangelho) para toda a criatura. moveu os missionários do passado, 

Será mesmo preciso re- a mesma disponibilidade para 
evangelizar em ambientes de escutar a voz do Espírito” (João 
antiga tradição cristã e hoje não Paulo II, Carta encíclica 
mais cristãos de nosso mundo.  (7 de Dezembro de 1990), 
Assim a evangelização é vista não 30)
como algo já feito e ultrapassado, Esta nova evangelização se 
mas como realidade a ser re- refere a mais autêntica vida 
proposta de modo novo e evangélica dos que já cristãos com 
convincente para que seja alegria reconhecem o dom 
realmente vivida em toda a sua recebido e querem ser discípulos 
força de renovação em Cristo. Será missionários de Cristo. Esta nova 
preciso ir mais em profundidade no evangelização quer ser mais alegre 
conhecimento e vivência do anúncio e testemunho para a 
Evangelho nos ambientes onde os humanidade, servindo e doando a 
cristãos são maioria da população, todos o imenso dom recebido e 
mas sua vivência não é autêntica vivido na Igreja para que todos 
suficiente para testemunhar na cheguem ao conhecimento da 
vida social e impregnar a cultura verdade e tenham em Cristo a vida 
com os valores evangélicos. E os em plenitude, com os benefícios 
horizontes se alargam para todo o que já, nesta caminhada terrena, 
mundo com a missão do Evangelho poderão frutificar para o bem de 
entre os povos todos, que toda a humanidade. 
esperam, mesmo sem saber, a 
salvação que Deus dá a todos por 

Redemptoris 

missio

+ José Antonio Aparecido Tosi Marques
Arcebispo Metropolitano de Fortaleza

04 Boletim Informativo - novembro de 2011

http://www.vatican.va/edocs/POR0071/_INDEX.HTM


 Nomeações e Provisões de outubro de 2011
1) N o m e a ç ã o  d e  J u i z  Reserva do Santíssimo Sacramento 
Eclesiástico - Pe. Luís Fernando na  Cape la  Nossa  Senhora  
Martins Cabral, MSC 21 09 11 Aparecida - Alto Alegre, Pitombeiras 
2) Nomeação de Promotor de 09 10 11
Justiça e Defensor do Vínculo - Fr. 5) Provisão de Vigário Paroquial 
Ademir Andrade do Nascimento, de São Raimundo em Rodolfo 
OFMCap 01 10 11 Teófilo em Fortaleza - Pe. John 
3) Provisão dos membros do Brendan Callanan, CSsR 09 10 11
Conselho Econômico - Paróquia 6) CELEBRET para o Pe.  
São Luís Gonzaga de Pitombeiras - Francisco Bezerra do Carmo em 
09 10 11 viagem fora da Aquidiocese 16 10 11
4) Autorização para a Santa 

 REGIÕES, PARÓQUIAS E ÁREAS PASTORAIS

Paróquia de Santa 
Luzia 

70ª Festa da Padroeira

no patamar da igreja, com o 
descerramento do banner de Santa 
Luzia, encenação do tema da festa 
pelos jovens, 17º abraço da Igreja 
e  b ên ção  d o s  o l h o s  d o s  
paroquianos. Em seguida haverá a 
celebração eucarística presidida 
pelo pároco, Padre Francisco de 
Assis Apolônio.

Durante a festa, haverá 
A Paróquia de Santa Luzia celebrações eucarísticas com o 

celebrará, com muita fé e alegria, novenário de Santa Luzia, às 18 
de 3 a 13 de dezembro, a sua 70ª horas, de segunda a sexta-feira. 
Festa da Padroeira, com o tema: Aos sábados e domingos, a 
“Com Santa Luzia cuidaremos celebração com a novena será na 
da vida na terra e no céu”. missa das 19 horas.

A abertura solene ocorrerá no Após a santa missa, haverá, 
dia 3 de dezembro, às 18h30 min, 

REGIÃO SÃO JOSÉ
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no pátio da igreja, a parte social, 
com entretenimentos, shows 

A Capela Nossa Senhora, Mãe 
musicais e um variado e saboroso 

Medianeira de todas as Graças 
cardápio de comidas preparadas 

realizará de 17 a 26 de novembro a 
com muito carinho para a 

Festa de sua padroeira tendo como 
confraternização dos paroquianos 

tema “Maria, Mãe de Cristo; ela 
e visitantes.

é, portanto, Mãe de nossa 
No dia 13 de dezembro, Festa 

libertação”. 
de Santa Luzia, haverá celebrações 

A Capela Nossa Senhora, Mãe 
eucarísticas, às 6h30min, 8h, 10h, 

Medianeira de Todas as Graças, 
12h (com bênção do Santíssimo) e 

situada na Rua Assunção com a 
16h. A procissão terá início às 17h. 

Rua Silva Jardim, pertence à 
A programação litúrgica será 

Paróquia e foi criada pelos Frades 
encerrada com a solene celebração 

C a p u c h i n h o s .  A t u a l m e n t e  
eucarística, às 19 horas, presidida 

encontra-se sob a responsabilidade 
pelo novo bispo auxiliar, Dom 

do pároco Mons. João Jorge Corrêa 
Rosalvo Cordeiro de Lima. Após a 

Filho.
santa missa, haverá a habitual 

Todos os dias, às 17h45min, 
confraternização.

ocorrerá a parte litúrgica, com a 
O pároco, Padre Apolônio, e 

reza do terço mariano, a novena e a 
todos os que fazem a Paróquia de 

santa missa. Logo depois, a parte 
Santa Luzia convidam amigos e 

s o c i a l ,  m o m e n t o  d e  
devotos, para participarem desse 

confraternização e lazer, com 
momen to  de  c r e s c imen to  

quermesses, bingo, leilão e 
espiritual, agradecendo a Deus as 

comidas típicas.
bênçãos e graças recebidas, pela 
intercessão de Santa Luzia.

A programação completa está 
disponível em 

 João Jorge. 
Informações: Padre Apolônio 

Informações: Secretaria 
- 3254-1444 ou Paulo e Manu 

Paroquial, tel. (85) 3253 1489 e 
(casal coordenador) - 9683-4148.

8780 0197. 

No dia 27 de novembro,  Pe. 
Antonio Simplício de Andrade, 

www.santaluzia.org.br

Paróquia do Carmo 

Aniversários de Ordenação 
Presbiteral

No dia 26, às 18h, haverá 
p r o c i s s ã o  e  m i s s a  d e  
encerramento, presidida pelo 
pároco Mons.
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V i gá r i o  Pa r oqu i a l ,  e s t a r á  famílias”. 
completando 29 anos de ordenação A n t e c e d e n d o  a  f e s t a  
presbiteral. aconteceu, de 3 a 13, a 

No dia 5 de dezembro, o ex- Peregrinação da Imagem de Santa 
pároco, Pe. João Pessoa de Cecília, nas comunidades da 
C a r v a l h o  t a m b é m  e s t á  Paróquia. 
comemorando mais um ano de A paróquia abre os Festejos, 
ordenação presbiteral. no dia 13, às 18h, com Procissão da 

No dia 6 de dezembro, Mons. Imagem, da Comunidade Santo 
João Jorge, pároco e vigário geral, Amaro à Igreja Matriz, para 
estará completando 25 anos de celebração da Missa no Centro de 
ordenação presbiteral. Eventos da Paróquia de Santa 

A eles os nossos parabéns, o Cecília, presidida por Padre 
nosso gesto de amor e gratidão Watson, pároco e vigário episcopal 
pelos trabalhos realizados e a da Região Bom Jesus dos Aflitos.
certeza de que o Espírito Santo os Durante a festa, haverá 
ilumina na missão que o Senhor novena e missa, às 19 horas, 
lhes confiou. presidida cada noite por um padre 

convidado pelo pároco. 
Dia 14, segunda-feira: Pe. 

Rodrigo Almeida, pároco de Ideal. 
Dia 15, terça-feira: Pe. 

Rafhael Silva, reitor do Seminário 
Propedêutico. 

D i a  16 ,  qua r t a - f e i ra :  
P e . A r m i n d o  M a g a l h ã e s ,  
sacramentino. 

Dia 17, quinta-feira: Pe. 
Fernando Antonio, pároco de Bela 
Vista.

Dia 18, sexta-feira: Padre 
A Paróquia de Santa Antonio Furtado. 

Cecília, no bairro Bom Jardim, Dia 19, sábado: Pe.Carlos 
realiza de 13 a 22 de novembro a Antonio, da Área Pastoral Santa 
festa de sua padroeira, tendo como Paula. 
tema “A exemplo de Santa Dia 20, domingo: Pe. Watson, 
Cecília santifiquemos nossas pároco do Bom Jardim. 

Irma Cabral Caminha,
Comunicação

Paróquia de Santa 
Cecília 
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Dia 21, segunda-feira: Pe. missionárias, provenientes de 
Rivaldo, vigário paroquial do todas as paróquias e áreas 
Conjunto Ceará. pastorais. O despertar empolgou 

Dia 22, terça-feira, Festa de os participantes e se concretizou 
Santa Cecília: às 19h30min, como um grande evento realizado 
Missa de Encerramento, presidida pela Região Episcopal. 
por Padre Watson.

A paróquia Santa Cecília fica 
na Rua Cel. João Correa, 2021, no 
Bom Jardim. Informações na 
secretaria paroquial, tel. (85) 3497 
5414. A Paróquia Nossa Senhora das 

Graças, bairro Pirambu, celebra os 
festejos de sua padroeira, Nossa 
Senhora das Graças, de 13 a 27 
de novembro. O tema é “Maria, 
mãe das criaturas, reúne todas 
as comunidades” e o subtema, 
“A criação na obra salvífica do 
Pai”. Também há um lema: “E 
Deus viu que tudo o que havia 

A Região da Assunção no mês 
feito, e tudo era muito bom”. Gn 

de outubro intensificou sua 
1, 31. 

a t i v i dade  m i s s i oná r i a  em 
Todos os dias às 19h, haverá 

preparação ao II Despertar 
celebração da missa.

Missionário, que se realizou na 
Informações: Ir. Francely - 

Paróquia Nossa Senhora das 
(85) 3062 57 37 e 3223 86 42. 

Graças, no dia 30 de outubro, 
durante todo o dia. Em grande 
parte das paróquias da Região 
aconteceram formações, visitas 
missionárias, novena missionária, 
momentos de estudos. O despertar 

A Área Pastoral Nossa 
teve como objetivo integrar todas 

Senhora das Graças, no bairro 
as paróquias da Região na partilha 

Genibaú, realiza a festa de sua 
de sua experiência evangélica e 

padroeira, de 18 a 27 de novembro. 
contou com a participação de 

O tema do novenário é “Com 
quase  mi l  m iss ionár ios  e  

Nossa Senhora das Graças 

2. Paróquia Nossa 
Senhora das Graças 

1. Memória da Região

3. Área Pastoral do 
Genibaú
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somos missionários (as) em 
defesa da vida na ecologia” e o 

Acontecerá no dia 19 de 
lema, “Faça o que Ele mandar”. Jo 

novembro a investidura dos novos 
2, 5. 

Ministros Extraordinários da 
Todas as noites, às 19 horas, 

Sagrada Comunhão. 
haverá a celebração litúrgica.

Informações: Evanilson 
Informações: Raffaelly – 

(8764080).
(85) 3471 1256.

A coordenação da Prioridade 
A coordenação da Pastoral da 

Juventude realizará no dia 4 de 
Comunicação (Pascom) da Região 

dezembro, às 14 horas, no Salão 
convida as paróquias Nossa 

Padre Luciano Furtado, bairro 
Senhora das Graças (Pirambu), 

Antônio Bezerra, uma assembleia 
Nossa Senhora do Perpétuo 

do Setor Juventude da Região. 
Socorro (Carlito Pamplona), Santo 

São convidados a participar 
Antônio (Granja Portugal), Cristo 

cinco jovens de cada Paróquia e 
Redentor (Cristo Redentor), São 

Área Pastoral da Região Episcopal.
Pedro e São Paulo (Quintino 

informações: Tarcísio (8779 
Cunha), Nossa Senhora da 

00 72) e Frei Oliveira (3283 23 55). 
Conceição (Conjunto Ceará) e Área 
Pastoral Nossa Senhora das 
Graças, a se fazerem presentes ao 
II Encontrão da Pascom, que 
será realizado no dia 19 de 
novembro, das 14h30 às 17h30, 

A Escola de Formação da 
na Igreja São Pedro e São Paulo, no 

Região fará a conclusão da turma 
Quintino Cunha. Na oportunidade 

de 2011, no dia 12 de dezembro, às 
será avaliada a caminhada da 

19 horas, na Paróquia Nossa 
Pascom na Região e nas Paróquias 

Senhora do Perpetuo Socorro, no 
visitadas ao longo deste ano. 

Carlito Pamplona. A Escola de 
Informações: Alex (8717 

Formação tem como foco de 
5186) e Elisabete (889 8610) 

trabalho a formação continuada.  
 

Nos seus dez anos de existência, 

5. MESC

6. Prioridade 4. Pastoral da 
JuventudeComunicação 

7. Prioridade 
Formação

pascom.assuncao@gmail.com
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formou inúmeros agentes de realizará de 18 a 27 de novembro a 
pastoral. festa de sua padroeira tendo como 

In fo rmações :  I r.  Jacó  tema “Nossa Senhora das Graças 
( 8 7 0 0 6 2 7 1  o u  ajuda-nos a deixar a Vida nascer e 

se renovar”. Durante os festejos 
haverá novenas, missa, celebração 
penitencial, procissão. 

A celebração da novena e da 
missa será, todas as noites, às 19 
horas. Em cada noite será refletido 
um tema: dia 18, Família; dia 19, 
Resgate histórico da comunidade; 

Acontecerá no dia 17 de 
dia 20, Convivência; dia 21, 

dezembro a Assembleia de 
Consciência Negra; dia 22, Idoso; 

Planejamento da Região. É 
dia 23, Meio Ambiente; dia 24, 

necessário que as pastorais e 
Criança; dia 25, Juventude.

mov imen to s  env i em  seu s  
No dia 26, às 19h, haverá 

p l a n e j a m e n t o s  a n t e s  d a  
Celebração Penitencial. No dia 27, 

Assembleia para a secretaria da 
às 18h, haverá procissão e missa 

região, assim como a composição 
solene, encerrando a Festa. Todas 

das novas equipes e coordenações. 
as noites, depois da celebração, 

Devem participar todas as 
haverá a parte social.

coordenações da Região Episcopal, 
Informações pelo telefone 

os párocos e vigários paroquiais. 
(85) 3485-7725, com Alexandra ou 

Na assembleia juntos comporemos 
3485 3607, na secretaria da Área 

o Calendário Pastoral de 2012. 
Pastoral. 

Contato: 

A Comunidade Nossa Senhora O evento ocorrerá no dia 10 
das Graças, que faz parte da Área de dezembro, às 20h, por ocasião 
Pastoral da Barra do Ceará, da confraternização paroquial e 

secassuncao@gmail.com)

secassuncao@gmail.com.

8. Assembleia de 
Planejamento da 
Região

Alex Ferreira, secretário da Região e 
membro da Pascom Paróquia São Pedro e 

São Paulo 
Área Pastoral da 

Concerto Natalino São Pedro e 
Barra do Ceará São Paulo

3285-9964 ou 
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será realizado na quadra social. A apresentar uma árvore de natal 
entrada será gratuita e os confeccionada a partir de materiais 
presentes poderão participar dos recicláveis.
comes e bebes (não alcoólicos). Na - Serão permitidos acessórios 
ocasião haverá o encerramento da e enfeites não recicláveis bem 
festa da Imaculada Conceição, como iluminação elétrica.
apresentação de cânticos natalinos -  De ve r á  h ave r  u m a  
dos grupos e pastorais e ainda um explanação de 3 minutos sobre o 
concurso de árvores de natal processo de fabricação e os 
ecológicas. materiais utilizados.

- Os critérios de julgamento 
serão beleza e originalidade.

- A premiação será em troféus 
para 1º, 2º e 3º lugares.- Qualquer grupo, pastoral ou 

A paróquia São Pedro e São comunidade poderão apresentar 
Paulo fica na Rua Padre Teodoro, músicas com motivo natalino de 
996, bairro Quintino Cunha. autoria própria ou não. Para isso os 
Informações: secretaria paroquial, interessados devem inscrever-se 
tel. (85) 3479 2871. previamente.

- O tempo para cada 
apresentação será de até 10 
minutos. 

- Os instrumentos musicais 
serão de responsabilidade de quem 
estiver se apresentando.

- Todos poderão fazer uso de 
vestimentas padronizadas.

- Não haverá competição 
entre os inscritos.

Avaliar é sempre um tempo 
de crescimento e amadurecimento 

- Qualquer grupo, pastoral ou na caminhada de todos que 
comunidade poderão participar. desejam melhorar seus trabalhos. 
Para isso os interessados devem É com este intuito que a Região 
inscrever-se previamente (ficha Episcopal Metropolitana Nossa 
abaixo). Senhora da Conceição se reunirá 

- Cada equipe inscrita deverá mais uma vez para rever sua 

Apresentação de cânticos 
natalinos

Nossa Região

Concurso de árvores de natal
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caminhada de evangelização rumo c) dois representantes leigos 
ao Reino Definitivo. Neste sentido, de cada paróquia ou área pastoral;
estará se encontrando em dois d) duas representantes das 
momentos importantíssimos: Religiosas que moram na Região;

No dia 19 de novembro, e) um representante de cada 
das 8h às 12h, no Seminário uma das Prioridades Pastorais;
Seráfico Nossa Senhora do Brasil, f) um representante de cada 
localizado na Av. Frei Cirilo - nº uma das Pastorais, movimentos, 
444, em Messejana - Fortaleza, serviços e organismos articulados 
para sua Assembleia Eletiva, na Região.
que tem como objetivo escolher a Informações: na Secretaria 
lista tríplice para Vigário Episcopal; da Região, tel. (85) 3274-2588 

No dia 10 de dezembro, das ou (85) 8833-7983.
8h às 12h, local a definir, para uma  
Assembleia de Planejamento 
da Região para 2012. 

A coordenação da Região 
lembra aos senhores Padres que 
para essas duas Assembleias 
deverão participar: os dois 
conselheiros que já participam dos 
Conselhos na própria Região 
Ep iscopa l ,  e  deverão  ser  
escolhidos mais duas pessoas que A Área Pastoral Maria Mãe dos 
participam do Conselho Paroquial Pobres, no bairro Tancredo Neves, 
de cada Paróquia da Região está celebrando de 12 a 21 de 
Episcopal, conforme se encontra novembro a festa de sua 
no Regimento das Regiões padroeira, tendo como tema geral: 
Episcopais. “Maria, Mãe Protetora da Vida 

Art. 33. Participarão da e das Famílias”.
Assembleia, com direito a voz Durante o novenário, haverá 
e voto: todas as noites, às 18h30mim, 

1) Como Membros natos Momento Mariano e Adoração ao 
a) o Vigário Episcopal; Santíssimo; às 19h, Celebração 
b) os membros do Conselho Eucarística, presidida por um 

Pastoral da Região. padre convidado pela área 
2) Como membros eleitos pastoral. Após a celebração, 

Jocelio Sousa, secretário.

Área Pastoral do 
Tancredo Neves

1. Festa de Maria, Mãe dos 
Pobres
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haverá um momento social. Nos missionária em defesa da 
dois domingos, dias 13 e 20, a vida”. Presidem a missa: dia 24, 
missa será celebrada às 18 horas. Pe. Toinho; dia 25, Pe. Antonio 
Presidem as celebrações: Ruy; dia 26, Pe. Luis Sartorel. No 

Dia 12, sábado, Pe. Wagner dia 27, domingo, encerrando o 
dos Santos Braga; tríduo, haverá às 19h, Procissão e, 

Dia 13, domingo, Pe. Rafhael; à s  19h30min ,  Ce l eb ração   
Dia 14, segunda-feira, Pe. Eucarística presidida pelo Pe. 

Manoel Barbosa; Wagner. 
Dia 15, terça-feira, Pe. Informações (85) 3239 0711 

Fernando; com Valda Pimentel, secretária.
Dia 16, quarta-feira, Pe. 

Antônio Ruy;
Dia 17, quinta-feira, Pe. 

Cristiano;
Dia 18, sexta-feira, Dom 

Rosalvo Cordeiro; A paróquia Nossa Senhora da 
Dia 19, sábado, Pe. João Conceição,  em Messejana,  

Farias; realizará de 28 de novembro a 8 de 
Dia 20, domingo, Pe. Toinho; dezembro a festa de sua padroeira, 
Dia 21, segunda-feira, Pe. tendo como tema “Maria, Mãe da 

Wagner. Igreja, Modelo de escuta e 
A Igreja de Nossa Senhora a c o l h i d a  d a  P a l a v r a ” .  

Mãe dos Pobres está localizada na Antecedendo o  novenár io,  
Avenida Plácido Castelo, 267, acontecerá de 13 a 27 de 
bairro Tancredo Neves, Fortaleza. novembro peregrinação da 
Telefone: (85) 3279. 8680. Imagem de Nossa Senhora da 

Conceição nas comunidades que 
fazem parte da paróquia: Pôr-do-
Sol, Sagrada Família, Cristo 
Ressuscitado, Santa Luzia, São A Capela Nossa Senhora das 
Miguel, São Francisco (José de Graças, na Comunidade do 
A l e n c a r ) ,  P o r t a  d o  C é u  Mutirão, que faz parte da Área 
(Carrapicho), São José, São João Pastoral Maria Mãe dos Pobres, 
Batista, São Francisco (Conjunto  realizará de 24 a 27 de novembro, 
Bandeirantes), Jesus e Maria, a festa de sua padroeira tendo 
Menino de Jesus, Santa Teresinha,como tema “Maria, discípula 

Paróquia de 
Messejana

2. Festa de Nossa Senhora 
das Graças 
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Coração de Jesus, Nossa Senho ra  da s  G ra ça s  na s  
Senhora das Graças e Nossa comunidades da paróquia: 
Senhora de Fátima. Conjunto Vitória, Brejo Santo, Vila 

Durante o novenário, na Nova, Cidade Nobre, Parque 
Igreja Matriz, a programação Be tân ia ,  San ta  F i l omena ,  
religiosa começa, às 18h, com a Santíssima Trindade, Viaduto, Área 
reza do terço. Às 19h, novena e Verde e Santa Fé. 
missa. Depois da missa segue-se Na abertura do novenário, 17 
uma programação social. A missa de novembro, haverá, às 5h, 
de abertura no dia 28, às 19h, será Alvorada de Fogos; às 15h, Terço 
presidida por Pe. Daniel Morais, da Misericórdia na Matriz e nas 
pároco de Messejana e vigário Comunidades; às 18h, Banda de 
episcopal da Região Nossa Senhora Mús i c a ,  A c o l h imen t o  d a s  
da Conceição. No dia 8 de Comunidades e Hasteamento da 
dezembro, Festa da Imaculada Bandeira. Em seguida será 
Conceição, haverá às 8h, missa; às celebrada a Santa Missa, presidida 
16h, procissão, seguida de missa pelo arcebispo Dom José Antônio e 
solene. concelebrada pelo pároco  Pe. 

Informações: Secretaria Denis Acácio, pelo diácono 
Paroquial, fone (85) 3045 0103. Edmilson e por todos os fiéis. 

Todas as noites haverá, às 
18h30min, novena; às 19h, Missa. 
Depois da missa, a parte social dos 
festejos. Para presidir a novena e a 
missa, a paróquia convidou 
diversos padres:  

Dia  18 - Pe. Daniel Morais, 
A Paróquia Nossa das Graças, pároco de Messejana e vigário 

no Parque Santa Maria em episcopal da Região Nossa Senhora 
Messejana, realizará de 17 a 27 de da Conceição. 
novembro a festa de sua padroeira, Dia 19 - Pe. Marcí l io 
tendo como tema “Mãe das Jerônimo, pároco de São Gonçalo 
Graças, ajudai nossas famílias do Amarante; 
a viver Cristo, Palavra de Dia 20 - Pe. Ailton Costa, vice 
Deus”. reitor do Seminário;

Antecedendo à festa, de 7 a Dia 21 - Pe. Martinho Neto, 
16 de novembro, está acontecendo vigário paroquial de Baturité;
peregrinação da imagem de Nossa Dia 22 - Pe. Francisco Bruno, 

Laura Coutinho

Paróquia do Parque 
de Santa Maria
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pároco de Chorozinho; sua Padroeira, de 17 a 27 de 
Dia 23 - Pe. Gilson Soares, novembro. O tema da Festa é 

pároco de Monte Castelo; “Maria, Mãe da Igreja ajuda-
Dia 24 - Pe. Francileudo, nos a viver como família” e o 

ecônomo do Seminário de Teologia lema, “Vivei em harmonia 
e Pe. Nazareno, pároco de procurando a unidade” Fl.2,2. 
Palmácia; Toda noite haverá música ao vivo, 

Dia 25 - Pe. Francisco Adair, barracas com comidas e outras 
pároco de Pacajus; atrações. 

Dia 26 - Pe. Geilson Pereira, A programação diária durante 
vigário paroquial de Pacatuba. o novenário é a seguinte:

No dia 19, às 17h, haverá 07h - Ofício de Nossa Senhora;
Caminhada Penitencial, saindo da 15h - Terço da Misericórdia com o 
comunidade Santa Fé até a Igreja Santíssimo;
Matriz. 18h30min - Novena e Terço;

19h30min - Santa Missa.
Contatos: Denize 8896 0595, 

 às 8h, Missa das Alexandre 8844 0644, Eliane 
Marias, presidida pelo Pe. Denis 8 7 4 7 . 2 0 5 7  e  A n t o n i m a r   
Acácio; às 16h, Carreata das 3245.8458
Graças, com saída da Igreja Matriz, 
e a celebração da Santa Missa, 
presidida por Dom Rosalvo 
Cordeiro, bispo auxiliar de 
Fortaleza. 

Informações pelos telefones Está tudo pronto para a VIII 
(85) 3274 3249 e 3274 3083. Festa de Nossa Senhora das 

Graças, que acontece na Paróquia 
da Vila Manoel Sátiro, de 18 a 27 de 
n o v e m b r o .  O  t e m a  é :  
“Celebramos com Maria,  
seguindo Jesus, a palavra de 

A Comunidade Nossa Senhora Deus”. Os padres para as 
das Graças, pertencente à Paróquia celebrações, cada noite um 
Mãe Santíssima no Parque dois d i fe rente ,  já  conf i rmaram 
Irmãos realiza seus festejos em presença. Várias equipes estão 
honra a Nossa Senhora das Graças, organizadas para servir e seus 

No  d i a  27 ,  dom ingo ,  
encerramento da Festa, será esta a 
programação:

 Paróquia Nossa 
Senhora das Graças

Paróquia Mãe 
Santíssima 
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membros estão entusiasmados. Junior;
A animação litúrgica na igreja Dia 23 - “Em busca da 

já está preparada e a animação salvação, sejamos perseverantes 
musical, na quadra, está garantida com Maria” - Pe. Laércio;
para todas as noites, com Dia 24 - “Unidos a Maria e, 
forrozinho pé de serra, gratuito. A reanimados na fé” – Pe. Daniel;
imagem Peregrina de Nossa Dia 25 - “Com Maria, 
Senhora das Graças já visitou ouçamos a Palavra de Deus vida 
todas as comunidades. plena” – Pe. João Batista;

Todas as noites haverá Dia 26 - “Orando, sejamos 
barracas com comidas típicas; vigilantes na fé, a exemplo de 
brechó e lojinha com Artigos Maria” – Frei Clévis;
Religiosos; animação musical com Dia 27 – “Maria nos ensina: 
muito forró pé de serra; e diversão Fazei tudo o que Ele vos disser” – 
infantil. No dia 26 de novembro, na Pe. Juarez.
quadra paroquial haverá um Rifão A paróquia Nossa Senhora 
de seis salários mínimos. A sua das Graças, fica na Rua Fernando F. 
colaboração ajudará na reforma do de Melo, nº 840 - na Vila Manoel 
teto da nave principal da Igreja Sátiro.
Matriz. 

De 18 a 27 de novembro, às 
18h, Ofício e Novena; às 19h, 
missas. Dia 27, às 1h, procissão. 

Temas  e  padres  do  
novenário:

Dia 18 - “Servindo Jesus, 
ungidos no Espírito Santo” - Pe. 

A Comunidade Nossa Senhora Juarez;
das Graças, no bairro Barroso I, Dia 19 - “Somos filhos de 
pertencente à Paróquia São Diogo, Maria, somos abençoados por 
bairro de Cajazeiras, celebra a Deus” – Pe. Tula;
festa de sua padroeira, de 20 a 29 Dia 20 - “A exemplo de Maria, 
de novembro. O tema, neste ano, acolher Jesus, no próximo” – Pe. 
é: “A exemplo de Maria Paulo;
amemos a criação divina”. Dia 21 - “Maria, ensina-nos a 
Durante o novenário haverá missa fazer a vontade do Pai” – Pe Arildo;
todos os dias com participações Dia 22 - “Firmes na fé, 
especiais de padres de outras celebrando com Maria” – Pe. 

Paróquia São Diogo 

Comunidade Nossa Senhora 
das Graças
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paróquias. A comunidade terá, uma avaliação da caminhada da 
também, a alegria de receber Dom Região e a indicação da lista tríplice 
Rosalvo, que celebrará a missa de para Vigário Episcopal da Região 
encerramento no dia 29. para o período de 2012 a 2013. Pe. 

Neste mês de novembro, a A n t o n i o  A l v e s  f e z  u m  
Paróquia de São Diogo já celebrou agradecimento a todos pelo apoio, 
o novenário de São Diogo, de 4 a compreensão e colaboração ao 
13, e está celebrando, de 10 a 19, o término desses dois anos como 
da Mãe da Divina Providência. Em vigário episcopal da Região.
dezembro, farão novenário a 
cape la  Nossa Senhora de 
Guadalupe, de 03 a 12, e a capela 
Lapa de Jesus, de 14 a 22. A Área Pastoral São José 

Informações: Paróquia São Operário, no Araturi, realizou no 
Diogo (85) 3229 3102. dia 16 de outubro, o II encontrão 

do Terço dos Homens com o tema: 
“Resgatando Família”. Participaram 
representantes das seguintes 
paróquias: Nova Metrópole, 
Capuan, Tabuba, Potira, áreas 
pastorais Santa Terezinha - 
Marechal Rondon, Planalto Caucaia 
e todas as comunidades que fazem 
parte da Área São José Operário. 
Ao todo, 305 participantes. A 
coordenação do Terço dos Homens 
agradece a todas as paróquias que 

No dia 22 de outubro, ajudaram e o apoio do Pe. Carlos 
aconteceu o encontro do Conselho Augusto, vigário paroquial da área 
Pastoral da Região. A paróquia que do Araturi, e do Pe. Antonio Alves, 
nos acolheu foi a de Santo Antonio, Vigário episcopal da Região.
em Capuan. Fomos bem acolhidos 
pelo padres Francisco e Jocimar, 
respectivamente pároco e Vigário A Área Pastoral do Araturi 
Paroquial .  Part ic iparam 49 realizou no mês de outubro 
conselheiros: párocos, vigários Animação Missionária em toda a 
paróquias e leigos. Foram feitas Área, tendo como objetivo geral 

II Encontrão do Terço dos 
Homens

Conselho Pastoral da 
Região 

Animação Missionária 
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uma evangelização para conversão 
fundamental, levando o povo de 
Deus a uma vida de comunhão e Também foi realizado na 
participação na Comunidade. Pe. Região, no dia 30 de outubro, o Dia 
Carlos e Pe. Jacó, os Fraters, os Nacional da Juventude, nas 
conselhos pastorais de todas as diversas paróquias e áreas 
comunidades, juntamente com pastorais, com palestras, oficinas, 
todos os membros das pastorais e show, caminhada da juventude 
movimentos, assumiram com entre outras atividades, para se 
responsabil idade essa ação festejar esse dia. A juventude 
missionária. aproveitou o DNJ para discutir o 

direito da mulher na sociedade, 
uma vez que somos todos iguais 

O Setor Juventude da Região perante Deus e a sociedade.
realizou no dia 8 de outubro, na 
Paróqu ia  São  Gonça lo  do  
Amarante, em São Gonçalo do No dia 5 de novembro, na 
Amarante, o “Encontro do Setor Casa Cordimariana de Encontro, 
Juventude”. Dentro das reflexões em Caucaia, a Região Episcopal 
de motivação, foi discutida a promoveu uma manhã de 
realização do torneio com a Espiritualidade para o MESC da 
juventude, na Região Episcopal, Região. O tema abordado foi 
nos dias 12 e 13 de novembro, na “Beber da própria fonte”. O 
área pastoral Nossa Senhora de assessor  do encontro foi o Pe. José 
Fátima (Guadalajara - Caucaia). Filho. 
Também foi debatida a II 
Assembleia da Juventude da 
Região, que acontecerá no dia 26 Acontecerá no dia 17 de 
de novembro, no Salão Paroquial dezembro, das 7h30min às 11h, na 
da Paróquia Nossa Senhora dos paróquia Nossa Senhora dos 
Prazeres. Durante o encontro Prazeres, no Centro de Pastoral 
a c o n t e c e u  u m  g r a n d e  (Salão), reunião do Conselho 
entrosamento com as lideranças Pastoral da Região tendo como 
das paróquias e áreas da Região. objetivo realizar o planejamento do 

ano de 2012. Todos os padres, 
vigários paróquias e demais 
membros do conselho são 

Dia Nacional da Juventude - 
DNJ 

Encontro do Setor Juventude 

Espiritualidade para o MESC 

Assembleia de Planejamento 
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convidados a participar. 3. Aconteceu no dia 23 de outubro 
Informações com Mazé durante a Celebração das 19h30 

Laurino, secretária da Região.  Tel. um recital com o Coral da 
(85) 3342-0134 ou 8758-3402. Universidade Federal do Ceará. Foi 

uma apresentação belíssima, todos 
ficaram encantados. Devido à 
acústica da Igreja Matriz ser muita 
boa, a apresentação foi uma prévia 
para o Coral, que irá se apresentar 

1. A 7ª Romaria ao Santuário de fora do país.
Santa Edwiges, no Garrote, no dia 
16 de outubro, foi uma bênção, 4. O IV Evangelizar Show com o Pe. 
l i tera lmente,  t ivemos uma Reginaldo Manzotti em Fortaleza; 
participação de aproximadamente no último dia 29, teve uma 
3.000 devotos que cantando e cobertura toda especial da Cauípe 
rezando caminharam 18 km FM 104,9. A emissora, única de 
demonstrando sua fé e devoção à Caucaia no evento, transmitiu ao 
Santa. O percurso foi tranquilo, sob vivo, direto da Praia de Iracema, a 
céu nublado. Ao chegarmos à missa e o show com o religioso. 
entrada do Santuário Deus Este foi mais um passo dado pela 
abençoou a todos com uma leve Cauípe FM, na pessoa do Diretor 
chuva e ao subirmos o Pe. José Presidente Valdiano Oliveira, rumo 
Francisco acolheu a todos, dando- ao I Evangelizar Caucaia. 
nos, por intercessão de Santa 
Edwiges, as bênçãos de Deus, para 5. O Dia Nacional da Juventude – 
que tivéssemos um feliz retorno. À 2011(DNJ) ressaltou o tema 
tarde aproximadamente 10.000 “Juventude e o Protagonismo 
fiéis participaram da tradicional Feminino – Jovens Mulheres 
missa em devoção à Sta. Edwiges. Tecendo Relações de Vida”. O 

encontro teve inicio às 8h da 
2. A Congregação Cordimariana manhã, na Igreja de São Francisco, 
comemora deste 16 de outubro no Itambé I, e foi coordenado  pela 
cem anos da chegada do Pe. Júlio Pastoral da Juventude. Realizaram-
Maria em terras brasileiras, com o se oficinas de autoestima, teatro, 
tema “1912 – Júlio sai de sua terra música, cultura, entre outras.
e vai (Gn 12,1), 2012 – Família 
Juliomariana: Crer, ousar e 6. A Comunidade Nossa Senhora 
partir...” do Carmo no Parque São Gerardo, 

Paróquia Nossa 
Senhora dos Prazeres 
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encerrando a novena ecológica, para os casamentos comunitários a 
realizou no dia 4 de novembro, pela serem realizados na Igreja Matriz, 
manhã, uma caminhada ecológica no dia 3 de dezembro. Os nubentes 
com a participação do Projeto Dom deverão procurar a secretaria da 
Elder Câmara e a Escola Danilo Sá paróquia para as informações 
Magalhães. Informações: Mazé – sobre documentos necessários e 
8766.6958. demais dúvidas.

7 .  Es tá  p rogramada  pe la  11. A Prefeitura Municipal de 
Comunidade Católica Shalom para Caucaia realizará o III Caucaia Afro 
o dia 11 de novembro, no Jacozão – no dia 20 de novembro, às 16h, no 
Bom Jesus, a 2ª Grande Festa dos Anfiteatro de Caucaia, para 
Filhos de Deus, com Missa de Cura, festejar o Dia Nacional da 
L ibertação e Adoração ao Consciência Negra. O tema será: 
Santíssimo com o Pe. Antonio De Zumbi dos Palmares a 
Furtado e, também, com a Abdias do Nascimento – a 
participação de Naldo José. mesma Luta, mas em séculos 

diferentes. Haverá apresentações 
8. O Encontro de Jovens com Cristo culturais como Maracatu, Capoeira, 
- EJC da Paróquia Nossa Senhora Bumba-meu-Boi, Axé e Ciranda.
dos Prazeres vai realizar o 9º EJC, 
com o tema: “Abrem-se novos 
caminhos: Jovens deixam o 
mundo”. O encontro vai acontecer 
no E.E.E.P. Prof. Antonio Valmir da 
Silva, no período de 18 a 20 de 
novembro. Aproximadamente 140 
jovens estão inscritos. 

9. A Pastoral do Turismo irá realizar 
no dia 20 de novembro, uma 
Excursão Cultural e Religiosa à 
Nova Jaguaribara, com visita ao 

No dia 8 de novembro, na 
Açude do Castanhão, Morada Nova 

Sede da Região, em Guanacés, 
e a Estátua do Divino Espírito 

a c o n t e c e u  a  r e u n i ã o  d a  
Santo. Informações na Secretaria 

Coordenação de Pastoral. Foram 
da Paróquia. 

encaminhados os seguintes 
10. Estão abertas as inscrições 

Coordenação de 
Pastoral  e  Escola de 
Formação

REGIÃO PRAIA 
S. PEDRO E S.PAULO
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assuntos: síntese da Assembleia de dia 16 de outubro de 2011, a Visita 
Avaliação, Escola de Formação e Missionária ao Setor do Jacundá.
programação da Assembleia de A visita teve início às  8 horas 
Planejamento, em dezembro. com o  envio dos missionários, 

coordenado  pelo Diácono Antônio 
Kaubi.

Acompanhados pelo pároco Dia 5 de novembro, das 8h às 
local, Padre Robério Queiroz, os 16h, acontece na sede Região, em 
setenta missionários visitaram as Guanacés, Encontro de Avaliação 
famí l i as  das  comun idades  da Caminhada do Setor Juventude 
pertencentes ao setor. No final da durante este ano de 2011. 
tarde houve uma avaliação, Participam os coordenadores 
seguida  da Celebração da Santa paroquiais do Setor Juventude. 
Missa na comunidade da vila Santo Também na pauta a  avaliação do 
Antônio. DNJ celebrado no último dia 29 de 

A  e qu i p e  m i s s i o n á r i a  outubro, em Guanacés. 
paroquial já agendou a próxima 
visita missionária. A comunidade 
contemplada será a Comunidade Dando continuidade ao 
Lagoa das Canas e será no próximo Projeto de Formação para agentes 
dia 27 de novembro de 2011.de pastoral será realizado no dia 19 

A Paróquia de Aquiraz de novembro, das 8h às 16h, na 
pertence à Região Episcopal São Sede da Região, em Guanacés, as 
Pedro e São Paulo e está dividida seguintes aulas: Introdução às 
em 7 setores: Genipapeiro, Sagradas Escrituras; a Pessoa de 
Jacundá, Prainha, Portos das Jesus Cristo - Caminho, Verdade e 
Dunas, Camará, Telhas e  Matriz.Vida.

A paróquia  São José de 
Ribamar, em Aquiraz realizou, no 
d ia  6 de novembro,  uma 
Assembleia de Estudos sobre as 

M o t i v a d a  p e l o  a r d o r  Novas  Diretrizes Gerais da Ação 
missionário que perpassou durante Evangelizadora da Igreja no Brasil 
o mês de outubro, mês missionário, (2011-2015). A Assembleia teve 
a Paróquia São José de Ribamar, como assessora a Secretária da 
em Aquiraz, realizou no domingo, Região Episcopal Praia São Pedro e 

Setor Juventude

Escola de Formação

Manhã de Estudo

Paróquia de Aquiraz 

Visita Missionária
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São Paulo, Erivan Ferreira. A 12h, reza do Ofício de Nossa 
manhã de estudo contou com a Senhora; 19h, Novena e Missa. 
pa r t i c i pação  de  todas  as  Para cada dia haverá um tema de 
comunidades da paróquia, como reflexão e a participação de um 
também dos grupos, pastorais e padre de fora que presidirá a missa 
movimentos. O próximo passo será e fará a homilia.
a Assembleia de Planejamento 28 de novembro: Pe. 
para os anos de 2011-2015. Antônio Robério. Tema: “Maria: 

Informações: Paróquia de Coração Dedicado ao Amor!”.
Aquiraz, tel. (85) 3361 1122. 29 de novembro: Pe. Luiz 

Abner (Acarape). Tema: Maria: 
Coração Transbordante de Paz! 

30 de novembro: Pe. Jean 
Douglas (Aratuba). Tema: “Maria: 
Coração Acolhedor da Palavra!” 

1 de dezembro :  Pe .  
Edmilson (Baturité). Tema: “Maria: 
Coração Consolador Dos Aflitos!” 

2 de dezembro: Pe. Antônio 
Cláudio (Vigário Episcopal da 

A Paróquia de Nossa Senhora 
Região Serra e  pároco de 

da Conceição, em Pacoti, celebra a 
Aratuba). Tema: “Maria: Coração 

Festa de sua Padroeira de 27 de 
Educador da Fé!”

novembro a 8 de dezembro. 
3 de dezembro :  Pe .  

A abertura no dia 27 terá às 
Mascarenhas. Tema: “Maria: 

6h, alvorada em frente à Igreja 
Coração Solidário e Servidor!”

Matriz;  às 12h, reza do Ofício de 
4 de dezembro: Pe. Rafhael 

Nossa Senhora; às 19h, Novena e 
( R e i t o r  d o  S e m i n á r i o  

Missa presidida pelo pároco, Pe. 
Propedêutico). Tema: “Maria: 

João Mascarenhas Valér io,  
C o r a ç ã o  P r o c l a m a d o r  d a  

abordando o tema “Senhora da 
Misericórdia!”

Conceição, reflexo do coração 
5 de dezembro: Pe. Marcos 

materno de Deus” e o lema “O 
Antonio (Mulungu)”. Tema: “Maria: 

Sim de Maria em favor da Vida 
Coração Inspirador da Missão!”. 

no Planeta”.
6 de dezembro :  Pe .  

Durante o novenário, haverá 
Francisco Ricardo. Tema: “Maria: 

todos os dias, a seguinte 
Coração Gerador da Vida!”.

programação: 05h, Caminhada; 
7 de dezembro: Dom José 

Paróquia de Pacoti

REGIÃO SERRA 
N. SRA. DA PALMA
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Antônio, Arcebispo Metropolitano turma de adolescentes que fazem 
de Fortaleza. Tema: “Maria: parte do projeto, trabalhem a 
Coração que Reza em favor da t r a n s f o r m a ç ã o  d o  p a p e l ,  
Vida!”. reciclando-o.

No dia 8 de dezembro, Festa Nos dias 19 e 20 de novembro 
de Nossa Senhora da Conceição, acontece a Assembleia de Pastoral 
haverá às  5h da manhã,  Paroquial, com o tema: “A Igreja 
caminhada em direção ao diante dos desafios”.  A 
Santuário de Nossa Senhora do assessoria será de Mônica 
Globo; Café Comunitário, no Salão Pimentel, que ajudará a entender 
de Reuniões da Paróquia; às 17h, melhor as novas DGAE 2011-2015. 
Procissão e Missa Campal de Dia 2 de dezembro, às 19h, no 
encerramento. Espaço Cultural, em Canindé serão 

 comemorados os 25 anos do 
Espírito de Assis. O diálogo inter-
religioso proposto por João Paulo 
II, em uma visita realizada à cidade 
de Assis, em 27 de outubro de 
1986, reuniu mais de 70 
representações das principais 
religiões do mundo.

Deu Início no dia 10 de 
novembro o curso básico em bíblia. 

Paróquia de O material utilizado para estudos é 
do CEBI, uma coleção de oito Itapebuçu
livros. A finalidade é aproximar as 

Do dia 28 de novembro a 8 de 
pessoas da Palavra de Deus e 

dezembro acontecerão as novenas 
buscar um sentido da Palavra para 

em honra a Nossa Senhora da 
a história, aprofundando o sentido 

Conceição, nas comunidades de 
bíblico na ação Pastoral. 

Agrovila, Vassouras e Vila.
No dia 11 de novembro, na 

Do dia 3 a 13 de dezembro, 
Casa do Povo aconteceu oficina de 

serão celebradas as novenas em 
capacitação em reciclagem de 

honra a Santa Luzia, nas 
papel, no Projeto "Viva a Vida". A  

comunidades de Recanto de Baixo 
oficina teve o objetivo de  trabalhar 

e São João de Itapebuçu.
as técnicas práticas, para que uma 

Paróquia de Canindé

REGIÃO SERTÃO 
S. FCO. DAS CHAGAS
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PRIORIDADE PASTORAIS

Faculdade Católica 
de Fortaleza

Seminário 
Propedêutico

Paulinas Livraria

a Ir. Aila L. Pinheiro de Andrade, 
membro da comunidade Nova 
Jerusalém, filósofa, mestra e 

A Faculdade Católica de doutora em Teologia e professora 
Fortaleza - FCF divulgou o edital da Faculdade Católica de Fortaleza 
para o Vestibular 2012. O processo (FCF). A taxa de cada encontro 
seletivo será para os cursos de será a aquisição do livro referente 
Bacharelado em Teologia (manhã e ao módulo. 
noite) e Bacharelado em Filosofia 
(manhã). As inscrições terão início 
no dia 16 de novembro e 
prosseguem até 13 de dezembro. 
As provas serão realizadas nos dias 
14 e 15 de dezembro, iniciando-se Seguem relatos de algumas 
às 18h30 e terminando às 21h30. e xpe r i ê n c i a s  e x i t o s a s  do  
A Faculdade Católica de Fortaleza Seminário Propedêutico da 
fica na Rua Tenente Benévolo, 201. Arquidiocese de Fortaleza no mês 

Informações: das 7h30 às d a  M i s s ã o :
12h30 e das 15h às 20h, tel. (85) 1. Realizamos a Coleta para as 
3453-2150, FAX 3219-6733, Missões que, inclusive, já foi 

, entregue à Cúria de Fortaleza. 
Nosso gesto é proveniente da 
Formação Missionária para 
F o r m a d o r e s ,  e m  m a i o .  
P r o p u s e m o s  a o s  n o s s o s  
seminaristas e eles aceitaram. 

A Paulinas Livraria oferece 
Mesmo que a quantia não seja tão 

dois encontros do curso sobre 
relevante, demonstra nosso amor 

Bíblia: 
e preocupação pela Missão além-

- Dia 26 de novembro, “Visão 
fronteiras. 

Global da Bíblia III”;
2. Realizamos um final de 

- Dia 3 de dezembro, “Visão 
semana de missão, na Paróquia de 

Global da Bíblia - IV”. 
São Gonçalo do Amarante. Foram 

Ambos os encontros serão 
três dias de muita alegria e partilha 

ministrados das 8h30 às 12h30, no 
com o povo de Deus. Fomos muito 

auditório da livraria. A assessora é 
bem acolhidos pelo Pe. Marcílio e 

www.catolicadefortaleza.edu.br
catolicafort@fortalnet.com.br
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por seus paroquianos. Realizamos alegres e felizes por viverem 
visitas às famílias e celebrações aquele momento de partilha, 
nos bairros visitados. Os padres comunhão e graça.  E, nessa festa 
visitaram enfermos e atenderam da juventude, onde sonhos se 
confissões. Encerramos com a cruzam formando um só, caminhos 
Missa no dia 30 de outubro, com se abrem rumo à Civilização do 
muitos jovens, por ocasião das Amor, o Regional Nordeste I, 
comemorações do Dia Nacional da Ceará, ousou e viu o sonho se 
Juventude. A todos de São Gonçalo tornar concreto.
n o s s o  m u i t o  o b r i g a d o ! ! ! O encontro aconteceu na 
3. Organizamos o Mural da Missão Casa de Encontro Irmã Yolanda, 
e  l á  c o l o camos  i n f o rmes  em Fortaleza, e contou com 
missionários. Ideia que surgiu com representantes de sete dioceses: 
a participação de alguns de nossos Iguatu, Crato, Quixadá, Itapipoca, 
seminaristas que foram ao Tianguá, Sobral e Fortaleza. 
FORMISE. Presente, também, Dom José Luiz 

4. E o melhor, quatro de Ferreira Salles, bispo auxiliar de 
nossos seminaristas se dispuseram Fortaleza e o bispo de referência no 
a vivenciar uma experiência de Regional Nordeste Um.
missão, ajudando um padre no Na pauta, os temas eram 
sertão, em alguns dias do mês de Comunicação, Sustentabilidade, 
dezembro, fruto das partilhas e L i de rança ,  O rgan i zação  e  
reflexões sobre a disponibilidade E s p i r i t u a l i d a d e .  F o r a m   
para a missão. assessorados por Ronnes, Isabel, 

Richard, Ernande e Adriano.
Um dos coordenadores 

concluiu dizendo: “Como foi bonito 
ver rostos novos, jovens e 
sedentos. Sangue novo, para dar 
novo ânimo aos novos projetos. 
Muitos projetos e sonhos. Estejam 
atentos e atentas, as novidades 

“Esperei 10 anos por esse 
estão chegando! O tempo é agora!” 

momento”, disse Alberto, um 
As fotos do encontro estão no blog. 

jovem da Diocese de Sobral.
:  

Como Alberto, todos os 
participantes do Encontro Regional 
da Pastoral da Juventude estavam 

Pe. Rafhael S. Maciel, 
Reitor do Seminário Propedêutico.

Pastoral da 
Juventude
Encontro Regional

www.pjceara.blogspot.com
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Aniversariantes de Dezembro

NASCIMENTO 26 Diác. Deusdeth Alves de Lima
1 Pe. Ailton Costa e Silva 26 Diác. Francisco Aurimar de Moura
2 Pe. Francisco de Assis Gomes da Costa 26 Diác. Francisco Carlos Alves dos Santos
2 Pe. Arildo da Silva Castro 26 Diác. Pedro Gonçalves
4 Pe. José Laércio de Lima, SJ 26 Diác. Francisco Sérgio Rocha Silva
5 Pe. Fábio José Costa, FSA 26 Diác. Antônio Kaubi Lopes da Silveira
6 Pe. Eridian Gonçalves de Lima, C.Ss.R 26 Diác. Joaquim Lima Júnior
7 Pe. José de Oliveira Miguel, SDN 26 Diác. Fernando Gomes da Silva Filho
8 Pe. Francisco de Assis Araújo 26 Diác. José Ney Gonçalves Montenegro
9 Pe. José Ribamar Vasconcelos 26 Diác. Oscar Bittencourt Lins Neto
10 Pe. Antenor de Andrade Silva, SDB 26 Diác. João Batista da Silva
10 Pe. Leoni José do Nascimento, SDB
11 Pe. Gabriel Brilhante Holanda ORDENAÇÃO SACERDOTAL
11 Pe. João Mascarenhas Valério 1 Mons. Antônio Souto Ribeiro da Silva
11 Pe. Francisco Fábio da Silva Sousa, FN 1 Pe. José Targino de Almeida
12 Frei Manoel Henrique Araújo, OFMcap 2 Pe. Gothardo Thomaz de Lemos
12 Pe. Virgínio Asêncio Serpa 2 Pe. Manoel Lemos Amorim
14 Pe. Jackson Alves de Carvalho, SJ 3 Pe. João Mascarenhas Valério
16 Pe. Emílio César Porto Cabral 3 Pe. Sidnei Felski, FN
19 Pe. João Batista Rodrigues 3 Pe. José Alves Moreira, SJ
20 Pe. Pedro Gotardo Donatti, CM 3 Pe. Neri Feitosa
21 Pe. Rivaldo Feitosa Ferreira 3 Pe. João Batista Lopes, SSS
21 Pe. Lino Allegri 4 Pe. Djailton Pereira da Silva, SJ
22 Mons. Mauro Gurgel Braga Herbster 4 Pe. Francisco Adair Ramos de Abreu
22 Pe. Sidnei Felski, FN 4 Frei José Maria Castelo B.  Lima, OFMcap
23 Pe. José Fonseca da Silva Filho 5 DomManuel Edmilson da Cruz
23 Pe. Alan Noel Glynn, C.Ss.R 5 Pe. Antônio Lucas do Nascimento, FN
23 Pe. Luiz Gilderlane Nogueira 5 Pe. Elpídio de Sousa Sampaio
25 Diác. Jairo Barbosa Leite, CCSh 5 Pe. Cristiano Henrique de Sousa, CJM
25 Pe. Rogério de França Lopes, INJ 5 Pe. Rdo. Wellington Sampaio Rodrigues
25 Pe. Estevão José Castelo de Lima, Ocist. 5 Pe. Francisco Sales de Sousa
25 Pe. Aldenor Bezerra Torres 5 Mons. Aluísio Rocha Barrêto
29 Pe. Francisco Meneses de Oliveira, M.I 5 Pe. José Álvaro Campos Vieira
29 Mons.  Oscar Peixoto Filho 5 Pe. João Pessoa de Carvalho
30 Frei Clévis Mafra dos Santos, OFMconv 5 Pe. Luiz Noronha Pinto

6 Pe. João Jorge Corrêa Filho
ORDENAÇÃO DIACONAL PERMANENTE 6 Pe. Raimundo Santos dos Santos, MI

PRESBÍTEROS
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6 Pe. Giovanni Sabóia de Castro 16 Pe. José Francisco de Sousa
6 Pe. José Airton Pompeu da Penha 16 Dom Plínio José Luz da Silva
6 Pe. Francisco Dácio Albuquerque Araújo 16 Pe. Enemias Freire de Almada
6 Pe. Luís Carlos Ramos, SDN 17 Pe. Antônio Almir Magalhães de Oliveira
7 Pe. Francisco Mirton Bezerra de Lavor 17 Pe. Raimundo Nonato da Silva
8 Frei Osmar (Geraldo J.) da Silva, OFM 18 Pe. Francisco Meneses de Oliveira, M.I
8 Pe. Pedro Alberto Campos, SJ 18 Pe. Anderson Avelino da Silva, SDB
8 Frei Fco. de Paulo P. da Silva, OFMcap 18 Pe. Valdecir Soares dos Santos, MSC
8 Pe. Francisco das Chagas de Oliveira 19 Pe. José Edison Coelho dos Santos, INJ
8 Pe. Ambrósio F. Mascarenhas, SDS 19 Pe. José Eudázio do Nascimento Cruz
8 Pe. Luís Fernando Martins Cabral, MSC 19 Pe. Alberto Trombini, CRSP
8 Pe. Paulo André Hebert, SJ 19 Frei Sigismundo Feitosa Gomes, OFM
8 Pe. Luís Alberto Peixoto 20 Pe. Francisco José Gomes de Souza, INJ
8 Mons. Mauro Gurgel Braga Herbster 20 Frei Leônidas (José M.) Meneses, OFM
8 Frei Carlos Alberto Breis Pereira, OFM 21 Pe. João Wilkes R. Chagas Júnior, CSSh
8 Pe. Gustavo Covarrubias Rodriguez, MCCJ 21 Pe. Pedro Vicente Ferreira, SJ
8 Pe. Antônio Ruy B. M. de Morais, SSS 21 Pe. Wagner dos Santos Braga
8 Pe. Fernando Gomes Pierot 21 Pe. José Willame Sales Pereira
8 Dom José Antonio Aparecido Tosi Marques 22 Pe Martinho Alves dos Santos Neto
8 Dom Adalberto Paulo da Silva, OFMcap 22 Pe. Pedro da Cunha
8 Pe. Aguinaldo Lima Viana, SDB 22 Pe. Raimundo Nonato Lourenço Benício
8 Frei Domingos  Teixeira Lima, OFMCap 22 Pe. Rivaldo Feitosa Ferreira
8 Pe. Antônio Augusto G. S. B. Pimentel 22 Pe. Antônio Robério Martins de Queiroz
9 Pe. Raimundo Ivan de Araújo 22 Pe. Rodrigo Almeida de Castro
10 Pe. João Batista Rodrigues 22 Pe. Antônio Furtado Sobrinho, CCSh
10 Pe. Mauri Gomes da Silva, SDS 22 Pe. Antônio Carlos Nascimento
11 Pe. Antônio Jackson Alcântara Frota, SSS 22 Pe. Antonio Alves de Lima
11 Frei José Domingos de Barros, OFM 22 Pe. Geilson Pereira de Almeida
11 Pe. Ricardo Sérgio de Melo, FN 22 Pe. Antônio Aécio Estevão de Sousa
12 Frei José Nilto Pereira, OFMCap 22 Pe. Pedro Rodrigues da Silva Neto
12 Pe. Carlos Valteórgenes de Almeida, SDS 22 Pe. Aluízio Pereira Costa, CM
12 Pe. Eridian Gonçalves de Lima, C.Ss.R 22 Pe. Adalgísio Silva de Sousa
12 Pe. Francisco Denys Lima da Costa, CCSh 22 Pe. Madson Marques de Sousa
13 Pe. Vicente Morais dos Santos 22 Pe. José Alexandre Brandão Menezes
13 Pe. Antônio Justino do Nascimento 22 Pe. Francisco Antônio Francileudo
13 Pe. José Ribamar Vasconcelos 22 Pe. José Fonseca da Silva Filho
14 Dom Sergio da Rocha 22 Pe. Abel Jakson Peixoto Lima
14 Dom José Luiz Ferreira Salles, C.Ss.R 22 Pe. Luiz de Gonzaga Furtado Neto
15 Pe. Antônio Gonçalves Nogueira, SCJ 22 Pe. Marco Antônio dos Santos Brito
15 Pe. Domingos da Silva Marinho, C.Ss.R 22 Pe. Fco. das Chagas Soares Rodrigues
16 Pe. Francisco Aglailton L. da Silva, FN 22 Pe. Daniel Morais de Sousa
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22 Pe. Raimundo Nonato de Oliveira Neto 22 Pe. João Rodrigues Farias
22 Pe. Dimas Gonçalves Lima 23 Pe. Raimundo Leandro de Araújo
22 Pe. Rogério de França Lopes, INJ 23 Frei Antônio Antenor dos Santos, OFMcap
22 Pe. Fernando Nunes Custódio de Araújo 27 Pe. Sóstenes Tavares Luna, MSF
22 Pe. Damião Lucas da Costa
22 Pe. Emílio José Castelo Ferreira ORDENAÇÃO EPISCOPAL
22 Pe. Francisco Moreira da Silva Neto 22 Dom Geraldo Nascimento, OFMcap
22 Pe. Jean Nogueira Moreno

Dom José Luiz Salles
Novo Presidente do SPM

intensifica-se a violação de direitos 
humanos expressa principalmente 
no tráfico de pessoas, trabalho 

“Rompendo Fronteiras com escravo e servidão por dívida, 
os Migrantes” foi o tema da XV erguimento de muros, leis severas 
Assembleia Nacional do SPM – de restrição e de criminalização 
Serviço Pastoral dos Migrantes. A dos migrantes.
assembléia era de caráter eletivo e A Pastoral dos Migrantes, que 
aconteceu em São Paulo, na Casa completou 25 anos, percebe os 
de Encontros Sagrada Família, de 4 migrantes como “profetas de 
a 6 de novembro de 2011. mudanças” que questionam o atual 

Participaram 65 pessoas paradigma de desenvolvimento, 
provenientes de 15 Estados seu modelo civilizatório, e, 
brasileiros e do Distrito Federal. A sinalizam novas formas de 
assessoria foi do Prof. Helion compreensão e ação social. 
Povoa, da Universidade Federal do A assembleia elegeu quatro 
Rio de Janeiro – UFRJ, que prioridades para a orientação do 
discorreu sobre os desafios da trabalho geral do SPM: a) formação 
migração atual com a seguinte de agentes nos núcleos de base; b) 
questão: Como chamar o migrante atuação nos locais de origem, 
hoje, visto que suas realidades são trânsito e destino dos migrantes; 
diversas e complexas? Além dos c) combate ao trabalho escravo, 
motivos econômicos, multiplicam- contrabando e tráfico de pessoas; 
se questões políticas, sociais e d) fortalecimento institucional 
ambientais desencadeadoras de sustentável. Elegeu, também, num 
m i g r a ç õ e s ,  r e m i g r a ç õ e s ,  clima de muita serenidade, a nova 
migrações de retorno, migrações coordenação. Dom José Luiz 
forçadas devido aos grandes Salles, bispo auxiliar de Fortaleza, 
projetos, etc. Nesse contexto, foi eleito presidente do SPM. 
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Os membros do Secretariado Fortaleza, em 2015. A assessoria 
de Pastoral e os coordenadores das será do Pe. Pedro Félix Bassini, com 
Pastorais Sociais da Arquidiocese 28 anos de ordenação presbiteral, 
de Fortaleza ficaram muito felizes p á r o co  em  Ca choe i ra  d e  
com essa escolha, pois conhecem e Itapemirim, Espírito Santo. O 
testemunham a dedicação, o assessor já foi presidente da 
empenho e o zelo pastoral de Dom Comissão Nacional de Presbíteros e 
José Luiz. Subsecretário Adjunto de Pastoral 

da CNBB Nacional. Atualmente, 
pesquisa e escreve sobre 
experiências exitosas com relação 
à Missão e Comunidade de 
Comunidades, sendo muito amigo 
dos padres. 

A Comissão Arquidiocesana O Clero de Fortaleza terá 
de Presbíteros - CAP realizará o reunião para assuntos específicos 
Encontro de Formação para o na tarde do dia 5, quinta-feira, e na 
Clero, de 3 a 6 de janeiro de 2012, manhã do dia 6, sexta-feira.
das 8 às 17 horas, na Faculdade Investimento: para o clero, 
Católica de Fortaleza, na rua quatro dias, com direito ao almoço 
Tenente Benévolo, 201, Seminário e lanches - R$ 150,00; para os 
da Prainha, centro. leigos, uma noite - R$ 15,00.

Haverá um momento especial Hospedagem: Para quem 
para os leigos, no mesmo local, no deseja, o Seminário São José - 
dia 4 de janeiro (quarta-feira), das Teologia oferece uma diária com 
18h30min às 21h30min. dormida e café da manhã por R$ 

T e m á t i c a :  I g r e j a  30,00.
Missionária, à luz do Documento Inscrições: até o dia 22 de 
de Aparecida e das Diretrizes d e z e m b r o ,  d a t a  d a  
Gerais da CNBB, com destaque Confraternização de Natal, com a 
para as urgências da ação secretária Maria de Jesus, Sala de 
evangelizadora no Brasil. Vamos Presbíteros, tel. (85) 4005-7860.
part i lhar a fundamentação 
teológico-pastoral para vivenciar o 
t r í d u o  p r e p a r a t ó r i o  d a  
comemoração do centenário de 
criação da Arquidiocese de 

Encontro de 
Formação do Clero

Pe. Gilson Marques Soares
da Comissão Arquidiocesana de Presbíteros.



O Silêncio de Deus predileta, ficando para nós cristãos 
a grande herança, a nos desafiar, 

Na agitação e na correria do 
numa  p r o f unda  e  í n t ima  

mundo em que vivemos não é fácil 
experiência com Deus. Através dos 

parar, no sentido de nos voltarmos 
Salmos aprendemos a louvar e 

para Deus e encontrar um tempo 
agradecer, a pedir e suplicar, e 

reservado à oração. Mas é claro 
ainda, na pedagogia de Deus, a nos 

que Deus, na sua misteriosa e 
colocar diante da beleza de sua 

providente graça, que nos deu os 
sabedoria: “Vós me ensinais vosso 

c é u s ,  s i g n i f i c a n d o  a  
caminho para a vida; junto de vós 

transcendência, está sempre 
felicidade sem limites” (Sl 15, 11).

pronto a nos dizer que algo pode 
Daí nossa inteira e inabalável 

ser feito, indo ou voltando do 
confiança, insistente, numa 

trabalho; ou mesmo nos espaços 
sinceridade e absoluta atitude de 

entre uma atividade e outra.
persistência. “Aquele que me ama 

Encontramos nos Salmos um 
será amado por meu Pai; nós 

instrumento precioso neste 
viremos a ele e faremos nele nossa 

contexto de oração, de silêncio, 
morada” (Jo 14, 23). Temos a 

como disse tão bem Dom Aloísio 
certeza de que a lei que Jesus nos 

Lorscheider: “Para aprofundar e 
oferece é a lei do amor, que deve 

anunciar os mistérios da nossa fé é 
ser difundida, hoje, por nós que 

necessário entrar no silêncio de 
procuramos segui- lo.  Para 

Deus”, num grande desejo do 
realizarmos o projeto do Pai, 

nosso retorno para Deus. “Como a 
necessitamos de uma mística, na 

corça que suspira pelas águas da 
afirmação de Dom Helder Câmara: 

torrente, assim, minha alma 
"Faze com alma o que na vida te for 

suspira por vós, Senhor. Minha 
dado fazer, mas não te esqueças 

alma tem sede do Deus vivo” (Sl 
nunca de te integrares nos grandes 

41, 2s).
planos de Deus”.

Oração é uma relação estreita 
Agora é evidente que não 

entre o homem e Deus, por Cristo 
podemos pensar em construir a 

Nosso Senhor. É uma atividade 
nossa civilização sem Deus, como 

espiritual de confiança ilimitada, de 
nos assegura o Salmo 127, 1s: “Se 

entrega espontânea e ininterrupta, 
Deus não constrói a casa, em vão 

refugiando-se em Deus. Deus que 
trabalham os seus construtores; se 

é Pai sabe do que mais precisamos. 
Deus não cuida da cidade, em vão 

E os Salmos marcaram a história 
vigiam as sentinelas”. Temos 

do povo de Deus, como uma oração 
também a história da Torre de 
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Babel para deixar bem claro a Saraiva, levando em conta tudo 
pretensão dos homens daquele que ele fez por ocasião do 
tempo, que queriam construir uma centenário de Dom Hélder, 
cidade e uma torre cujo ápice sobretudo a publicação dos livros 
penetrasse nos céus. Os homens “O Peregrino da Paz” e “Nascido 
queriam mostrar que eles eram para  as  Co isas  Ma iores”,  
capazes de conseguir tudo sem contribuindo enormemente para 
Deus. Queriam mostrar que eles que Dom Helder se tornasse ainda 
e r a m  p o d e r o s o s .  O  q u e  mais conhecido entre nós 
aconteceu? Não deu em nada (Cf. cearenses, no Brasil e no mundo 
Gn 11, 1-9). inteiro. 

Encerro minha reflexão nas Parabenizando o Pe. Geovane 
palavras de Dom Helder, sempre por esse reconhecimento da 
a t ua i s  e  vá l i d a s  pa ra  a  Câmara ao  seu t raba lho,  
humanidade, à vida de oração e de publicamos esse artigo de sua 
amor, que só Deus pode oferecer lavra literária. 
na renúncia de si mesmo e na 
aceitação da cruz de Nosso Senhor 
Jesus Cristo: “Ultrapassa-te a ti 
mesmo a cada dia, a cada instante. 
Não por vaidade, mas para 
corresponderes à obrigação 

Faleceu às 23 horas do dia 14 sagrada de contribuir sempre mais 
de outubro, aos oitenta anos, de e sempre melhor, para a 
falência múltipla dos órgãos, Padre construção do Mundo. Mais 
Juracy Alves da Silva. Seu corpo foi importante que escutar as 
velado no Cemitério Parque da Paz palavras é adivinhar as angústias, 
onde foi celebrada a missa de sondar o mistério, escutar o 
corpo presente presidida por Dom silêncio. Feliz de quem entende 
José Antonio, arcebispo de que é preciso mudar muito para 
Fortaleza.ser sempre o mesmo”.

Padre Juracy era filho de Pe. Geovane Saraiva
Manoel Rodrigues da Silva e 
Francisca Alves de Araújo. Nasceu _____________________
em 15 de setembro de 1931, em A Câmara Municipal de 
Monsenhor Tabosa-CE. Estudou Fortaleza concedeu a Medalha 
Filosofia e Teologia no Seminário Dom Helder Câmara de Direitos 
Maior da Prainha. Embora morasse Humanos ao padre Geovane 

Miguel Brandão

Falecimento do Padre 
Juracy 
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em Fortaleza, pertencia à diocese oito anos de dedicação presbiteral 
de Penedo, em Alagoas. Sua ao Reino de Deus, na sua diocese 
ordenação presbiteral foi celebrada de origem e na Arquidiocese de 
em 7 de julho de 1963. Em Fortaleza, tendo sido de 
1971, fez a revalidação do muito sofrimento seus 
curso de Filosofia na ú l t i m o s  a n o s ,  
Universidade Católica de conformando-0 ao 
Pernambuco, em Recife. C r i s t o  s o f r e d o r,  

Até 1973, exerceu preparando-o para 
seu ministério presbiteral viver a plenitude da 
em Alagoas. Sua primeira vida, na contemplação 
provisão na Arquidiocese de eterna, face a face, do Cristo 
Fortaleza foi a de vigário (hoje se ressuscitado.  
diz pároco) da Paróquia São Pio X, 
em 10 de março de 1974, onde 
ficou até 28 de setembro de 1980. 
Exerceu ainda as funções de 
Vigário Forâneo da Forania Centro-

No último dia 15 de outubro Dois; Coordenador Arquidiocesano 
de 2011 o Conselho Metropolitano de Pastoral, em 1978 e 1979; 
de Fortaleza recebeu a visita de coordenador da Pastoral da 
Dom Rosalvo Cordeiro de Lima, Juventude, em 1978; Vice-Reitor 
Bispo Auxiliar de Fortaleza. do Seminário Regional NE 1, de 

Nessa feliz ocasião Dom 1980 a 1982; Coordenador do  
Rosa lvo part i lhou com os Centro Vocacional  1982 a 1989; 
vicentinos sua admiração pelo capelão da Igreja de São Pedro, na 
trabalho da Sociedade de São Praia de Iracema, em 1982. Em 12 
Vicente de Paulo(SSVP) em de fevereiro de 1989, foi nomeado 
Fortaleza e pela seriedade com que novamente pároco da Paróquia são 
exerce sua função a favor dos Pio X, onde permaneceu até 2006, 
pobres. E, desejou sucesso no quando  a  en f e rm idade  o  
serviço material e espiritual aos impossibilitou do exercício de 
pobres. pároco. 

Vanilo Cunha de Carvalho Rogamos ao bom Pai do céu 
F i l h o ,  C o o r d e n a d o r  d o  que tenha acolhido com carinho o 
Departamento de Comunicação da padre Juracy. Além dos tempos de 
Instituição acredita que “o dia seminarista, de vida comunitária 
serviu também para aproximar o no Seminário, foram quarenta e 

Miguel Brandão

Dom Rosalvo Visita  
Sociedade Vicentina
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Conselho Metropol i tano de Seminário da Prainha e feito seu 
Fortaleza do Bispo auxiliar, último ano de estágio na Paróquia 
responsável pelos leigos em de Messejana, onde morou com o 
Fortaleza, relação esta já tão pároco Mons. Antônio Souto, foi 
f raterna com o Arceb ispo ordenado presbítero em Belém, 
Metropolitano de Fortaleza, Dom sua diocese de origem, por Dom 
José Antônio Aparecido Tosi Vicente Joaquim Zico, CM, hoje 
Marques”. arcebispo emérito de Belém, PA.
Djanira Lopes, secretária do FAMEC Ao longo desses 25 anos, 
(Fórum Arquid iocesano de Mons. João Jorge foi Vigário 
M o v i m e n t o s  E c l e s i a i s )  e  Paroquial da Paróquia de São 
Coordenadora Regional da Família Gerardo, 1987a1989. Ausentou-se 
Vicentina no Ceará fez na ocasião o da Arquidiocese de Fortaleza por 
convite para a posse do novo uns três anos, retornando em 
p r e s i d e n t e  d o  C o n s e l h o  1993, quando foi nomeado pároco 
Metropolitano de Fortaleza da de Aquiraz. Em 1994, assumiu a 
SSVP, o Confrade Aílton Carneiro. Paróquia de Santo Afonso e, em 
O confrade Aílton Carneiro, 2004,a Paróquia Nossa Senhora de 
presidente eleito do CM Fortaleza, Carmo, onde está até hoje. 
aproveitou o encontro com Dom De 4 de julho de 2003 a 21 de 
Rosalvo Cordeiro, para pedir luzes, fevereiro de 2006, foi Vigário 
apresentar suas intenções e sua Episcopal da Região Episcopal 
vida de compromisso com a Igreja Metropolitana 1 e, desde 12 de 
q u e ,  n a  v e r d a d e ,  é  u m  março de 2008, é Vigário Geral da 
compromisso que vem de sua Arquidiocese de Fortaleza. Desde 
família, tendo, inclusive um irmão seu retorno à Arquidiocese, Mons. 
missionário em Portugal. João Jorge vem exercendo, 

concomitantemente ao múnus de 
pároco, o cargo de Diretor da Sala 
de História Eclesiástica do Ceará. 

A Arquidiocese de Fortaleza 
Mons. João Jorge Corrêa Filho 

une-se ao Mons. João Jorge neste 
comemora no dia 6 de dezembro 

momento de agradecimento a 
25 anos de ordenação presbiteral.

Deus por tantos favores, benefícios 
Pa r a e n s e ,  e m b o r a  j á  

e graças que lhe tem concedido. 
incardinado na Arquidiocese de 

Deus o abençoe. 
Fortaleza, tendo terminado seus 
estudos teológicos no ITEP – 

Jubileu de Prata

Miguel Brandão
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PASTORAIS
45% serão destinados às (Arqui) Equipe de 
Dioceses, 20% aos Regionais da 

Campanhas CNBB e 35% à CNBB Nacional. 
A Equipe Arquidiocesana A Coleta da Campanha de 

de Campanhas realizou no E v a n g e l i z a ç ã o  2 0 1 0  n a  
primeiro sábado do mês de Arquidiocese de Fortaleza, 
novembro, no Centro de Pastoral recolhida na Cúria Arquidiocesana 
“Maria Mãe da Igreja”, em até o dia 16 de fevereiro de 2011, 
Fo r t a l e z a ,  u m  E n c o n t r o  foi de R$ 109.061,80. No dia 
Arquidiocesano em preparação seguinte, 17 de fevereiro, a Cúria 
à Campanha da Evangelização enviou para a CNBB Nacional R$ 
de 2011, cujo tema este ano é 38.119,63 e para a CNBB Regional 
“ELE VEIO CURAR NOSSOS R$ 21.828,36, ficando na Mitra 
MALES”. Arquidiocesana R$ 49.113,81.  

E s t i v e r a m  p r e s e n t e s  Após essa data ainda chegaram à 
representantes das seguintes Cúria R$ 7.357,05, perfazendo o 
Regiões Episcopais: São José, total de R$ 116.678,85.
Nossa Senhora da Conceição, São 

Francisco das Chagas, Nossa 

Senhora dos Prazeres, Nossa A CF 2012 abordará o tema 
Senhora da Palma e Nossa Senhora “Fraternidade e Saúde Pública” e o 
da Assunção. A assessoria do lema “Que a saúde se difunda 
e n c o n t r o  f i c o u  s o b  a  sobre a terra” (Eclo. 38,8).  O 
responsabilidade de Elenise objetivo desta Campanha é refletir 
M e s q u i t a ,  d a  E q u i p e  sobre a realidade da saúde no 
Arquidiocesana de Campanhas. Brasil em vista de uma vida 

sustentável, suscitando o espírito A Campanha no Brasil terá 
fraterno das pessoas na atenção início na Solenidade de Cristo 
aos enfermos, e mobilizar para que Rei e quer mobilizar os fiéis para a 
haja melhoria no sistema público responsabilidade e a participação 
de saúde. (Texto Base, pg 12).cada  vez  ma io r  na  ob ra  

Na Arquidiocese de Fortaleza, evangelizadora da Igreja no Brasil. 
a Equipe de Campanhas está A Coleta Nacional será feita no 3º 
organizando um grande Encontro domingo do Advento, dias 10 e 
de Formação que será realizado no 11 de dezembro. Dessa coleta, 

CF 2012 - Formação
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dia 10 de dezembro, sábado, das 8 uma linda celebração eucarística, 
às 16 horas, no Centro Pastoral regada de um gostoso café da 
“Maria Mãe da Igreja”, localizado manhã, com troca de experiências, 
na Rua Rodrigues Júnior, nº 300. partilha de vida, sorrisos e 

Todas as paróquias, áreas abraços. 
pastorais, movimentos, pastorais Informações pelo telefone 
sociais e organismos estão (85) 3388 8716.
convidados a enviar  seus 
representantes, dois ou três, 
preferencialmente membros das 
equipes de an imação das 
campanhas. A colaboração é de R$ 
8,00 por pessoa para despesas de Encontro de Formação 
material de estudo e alimentação. Permanente
A coordenação solicita confirmação Nos dias 7 e 8 de novembro, 
até o dia 5 de dezembro, pelo aconteceu no Centro Pastoral 
telefone (85) 3388 8701 (Hilda ou Maria, “Mãe da Igreja” um 
Rosélia). encontro de formação permanente 

com os agentes da Pastoral da 
Sobriedade da Arquidiocese de 
F o r t a l e z a .  P a r t i c i p a r a m  Cáritas 
aproximadamente 80 agentes 

Arquidiocesana representantes das 20 paróquias 
Na Semana da Solidariedade que possuem esta pastoral.

2011, cujo tema é “Sementes No primeiro dia foi abordada a 
que transformam” a Cáritas Campanha da Fraternidade 2012: 
Arquidiocesana de Fortaleza c u j o s  t e m a  e  l e m a  s ã o  
realizará um momento celebrativo. respectivamente: "Fraternidade 
Além de comemorar  47º.  e saúde pública",  "Que a saúde 
aniversár io da Cár i tas de se difunda sobre a terra!". Todos 
Fortaleza, também deseja animar, os anos durante o período 
d i v u l g a r  e  f o r t a l e c e r  o  quaresmal, tempo de conversão, a 
compromisso com as práticas CNBB (Conferência Nacional dos 
baseadas na solidariedade. Por Bispos do Brasil) realiza a 
isso, realizará no dia 18 de Campanha da Fraternidade, que 
novembro, às 8h, no Centro de tem por objetivo despertar a 
Pastoral “Maria, Mãe da Igreja” solidariedade de seus fiéis e de 

Pastoral da 
Sobriedade

35Boletim Informativo - novembro de 2011



toda a sociedade, em relação a um Pastoral Carcerária
problema concreto que envolve 

Viva a Vida!!!
toda a nação, buscando uma 

A Pastoral Carcerária teve a solução para o mesmo. Em 
alegria de celebrar os oitenta anos comunhão com a CNBB, a Pastoral 
da irmã Lourença. Eis um pouco da da Sobriedade na Arquidiocese de 
trajetória de sua vida. Fortaleza, bem como em todo 

Ir. Lourenza Galeazzo nasceu Regional Nordeste 1 - Ceará, vai 
em Pádua na Itália em 23 de trabalhar com empenho esta 
outubro de 1931. Em 1958 entrou campanha, no compromisso de 
na congregação das Irmãs da promover a VIDA e dizer “não” a 
Redenção. Em 1960 fez profissão toda cultura de morte.
religiosa. Em 1976 trabalha como No segundo dia contamos 
missionária na índia. Em 1979 veio com a colaboração da equipe do 
para o Brasil, especificamente para Ronda do Quarteirão com uma 
a diocese de Zedoca, Maranhão. palestra na linha da prevenção ao 
Em 1989 chegou a Fortaleza e foi uso do álcool e outras drogas.
morar no bairro Pirambu.  Desde Confraternização
1990, vem trabalhando na A coordenação convida todos 
Arquidiocese de Fortaleza, como os agentes da Pastoral da 
missionária nas Pastorais do Sobriedade na Arquidiocese de 
Menor, Mulher Marginalizada e Fortaleza para a confraternização 
Pastoral Carcerária. È uma mulher no dia 20 de dezembro, no Centro 
de uma trajetória de vida muito Pastoral “Maria, Mãe da Igreja”. 
ativa, em especial dentro dos Primeiramente haverá uma 
cárceres, especialmente, no Celebração Eucarística, às 18 
presídio feminino.horas, presidida por Padre Glailson 

Por isso irmã Lourença. Você William, assessor eclesiástico da 
sente a vida cantar, ouvindo o Pastoral, para  agradecer as 
canto dos passarinhos...vitórias conquistadas durante o 

Parabéns!ano corrente.
Sinta-se abraçada pela Informações com Danielle 

Pastoral Carcerária.Santos nos telefones (85) 
3388.8707 ou (85) 91412371.

Sobriedade e paz, só por hoje, 
graças a Deus!

O Secretariado de Pastoral 
une-se à Pastoral Carcerária no 
agradecimento a Deus pela vida e 
presença missionária de Ir. 
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Lourença, e a saúda como 
testemunha intrépida do amor de 
Deus às pessoas, sobretudo 
adolescentes e mulheres, jogadas 
à sua própria sorte, ou pior, 
espezinhadas e destruídas pela 
sociedade.

Rumo à III Festa da 
Vida

Pastoral Afro

com Deficiência e Pastoral dos 
Surdos; Cuidando da Vida 
(Carcerária); Economia Solidária; 
J u v e n t u d e s ;  C r i a n ç a  e  
Adolescente; Família e Povo da 
Rua.

Haverá nova reunião no dia 2 
de dezembro, às 18 horas, no 
Centro de Pastoral “Maria Mãe da 
Igreja”, com o objetivo de celebrar 
e fortalecer a mística da Festa da 
V i d a  e  f a ze r  o s  ú l t imos  

No dia 11 de novembro, com o encaminhamentos.
objetivo de animar e organizar A coordenação da Festa 
ainda melhor a Festa que se confeccionou camiseta alusivas ao 
aproxima,  foi realizado no Centro evento. As pessoas que quiserem 
Pastoral “Maria Mãe da Igreja”, adquirir antecipadamente podem 
reunião com membros das equipes adquiri-las por R$ 9,00 no 
de trabalho e tenda da III Festa da Secretariado de Pastoral e nas 
Vida. paróquias Nossa Senhora de 

O grito “A criação geme, a Fátima e Nossa Senhora das Dores. 
vida renasce: cuidemos da Vida” A Festa da Vida será no dia 11 
torna-se cada vez mais forte e de dezembro, das 10 às 16 horas,
encontra eco nas pessoas e nos na Praça Farias Brito, em frente da 
muitos trabalhos realizados por igreja Nossa Senhora das Dores, 
várias organizações e pastorais, em Otávio Bonfim. Ao meio-dia 
dentro e fora do âmbito da será feita a mesa da partilha. 
Arquidiocese de Fortaleza. É 
bonito, é animador perceber tantas 
pessoas envolvidas, tantas 
e x p r e s s õ e s  c o n c r e t a s  d e  

A Pastoral Afro da paróquia 
solidariedade, tantas ações em 

Santo Antônio de Pádua e a 
favor da vida.

Comissão Pastoral Afro da 
Foram conf i rmadas as  

Arqu id iocese  de  For ta leza  
tendas: Cuidando da Saúde; 

realizarão no dia 19 de novembro, 
Pessoa Idosa; Terra-água-meio-

às 19 horas, na igreja Santo 
ambiente; Afrodescendentes; 

Antonio de Pádua, no bairro Jardim 
Dependência Química; Pessoas 
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Iracema, uma Celebração Afro- assinatura da Lei Áurea não trouxe 
Brasileira, comemorativa do Dia a verdadeira libertação. Apesar da 
da Consciência Negra. legalidade da alforria viu-se a 

A comissão arquidiocesana da construção de outras formas de 
Pastoral Afro reúne-se na última opressão e negação do direito à 
quarta-feira de cada mês às 15 cidadania aos negros e negras. Os 
horas, no Centro de Pastoral Maria m e c a n i s m o s  d e  e x c l u s ã o  
Mãe da Igreja (Rua  Rodrigues continuaram assumindo facetas 
Júnior, 300 - centro). diferenciadas. Não foi permitido o 

Contato: (85) 3388 8701. acesso dos negros e negras à 
A seguir publicamos artigo do educação, emprego remunerado, 

Pe Antonio Ari Reis, coordenador moradia digna e outras de 
nacional da Pastoral Afro. beneficio à população em geral  ue  

Semana da Consciência já  existiam no século  XIX.
Negra Então a memória da “Abolição 

Nesta semana diversas da Escravatura” passou a ser 
entidades da sociedade civil, cultivada como  algo  alvissareiro,  
especialmente as ligadas ao muito  mais  pelo  Estado  do  que  
m o v i m e n t o  n e g r o ,  e s t ã o  pela  população  negra.
realizando  eventos para assinalar A insistência em celebrar a 
o Dia da Consciência  Negra a m e m ó r i a  d e  Z U M B I  D O S  
ser celebrado na data de 20 de PALMARES no dia 20 de novembro 
novembro. Estes eventos têm foi a resposta dada pelos negros e 
orientação comemorativa, mas negras organizados (as) na 
também estão vo l tados à perspectiva de lembrar que a 
afirmação da consciência política, abo l i ção  fo i  um processo  
da pertença étnico-racial e da inconcluso e que só  seria 
reivindicação dos direitos da plenamente completa pela pressão 
população afro–brasileira. do  movimento negro. Então a luta 

O Dia da Consciência de ZUMBI foi tomada com sinal de 
Negra é fruto do processo de resistência e deveria permear as 
amadurecimento  do movimento ações  do movimento negro em 
negro que questionou o acento  suas diferentes esferas de 
histórico dado ao dia 13 de maio, organização.
data que lembra a assinatura da Lei A  c on c l u s ão  da  ob ra  
Áurea. abolicionista passa pela inclusão 

Compreende-se  que  a  plena da  população afro-brasileira 
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em todos os espaços de  cidadania uma  vida  cidadã. Para nós, 
da  nação  brasileira. Isto ainda cristãos e cristãs, uma  VIDA  
não acontece na sua totalidade DIGNA  E  FELIZ.   
devido à discriminação e ao 
preconceito racial, pecado das 
pessoas e das instituições cuja face 
mais perniciosa está  refletida na 
realidade de pobreza e exclusão de 
boa parte dos afro-brasileiros.

Tema: Faça o teste é bom As diversas in ic iat ivas 
para você”pastorais dos negros católicos 

Dia 13 de novembro, na somam-se a  este  grande 
Paróquia Mãe Santíssima, no movimento propositivo  do  
Parque Dois Irmãos: Seminário da movimento  negro. A experiência 
Pastoral da AIDS. Teve como de fé faz compreender que o dia 
objetivo trabalhar a questão da vinte de novembro é um dia de 
prevenção da AIDS e a missão e CELEBRAÇÃO DA HISTÓRIA E DA 
objetivos da Pastoral da AIDS na CULTURA DOS NEGROS E NEGRAS, 
comunidade paroquial da Igreja compreendida como fator de 
Mãe Santíssima e preparar a enriquecimento para a Igreja ( Cf. 
comunidade quanto à importância Dap. 56). Leva a reafirmar o  
do programa de iniciativa ao compromisso de continuar o 
Diagnóstico Precoce do HIV, engajamento para que todas as 
oferecendo testagem gratuita em f o r m a s  d e  p r e c o n c e i t o ,  
parceria com as secretarias de discriminação e exclusão sejam 
Saúde do Estado e Município.superadas, pois a construção  do  

Dia 27 de novembro, às 19h, REINO  DE  DEUS  passa  pela  
Missa na Paróquia Mãe Santíssima.concretude da luta  por  uma  vida  

Dia 01 de dezembro - Durante digna  para  todos  e  todas.
o dia: Campanha de Testagem do É importante compreender  o  
HIV e comemorações alusivas ao dia  da  Consciência  Negra  como  
Dia Mundial de Luta Contra AIDS; um  dia  de  celebração  do  
às 14h, Manifesto do Fórum de mistério dAquele  que  deu  a  vida  
ONGs AIDS e abraço ao CTA - p e l a   n o s s a   s a l v a ç ã o ,   
C e n t r o  d e  Te s t a g e m  e  compreender  também  o  
aconselhamento Carlos Ribeiro.necessário  protagonismo  nas  

Informações: Ir. Deuza, tel. diferentes  ações  que  buscam  a  
8618 8615.inclusão  da população  negra  em  

Pastoral da Aids
Dia Mundial de Luta Contra 
AIDS
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COMUNICAÇÕES

XXI Assembleia 
Arquidiocesana de 
Pastoral

A Arquidiocese de Fortaleza 

realiza nos dias 26 e 27 de 

novembro, na Faculdade Católica 

de Fortaleza, no Seminário da 

Prainha, a XXI Assembleia 

Arquidiocesana de Pastoral, tendo 

como tema “Arquidiocese de 

Fortaleza - 100 Anos: Boa Nova em 2 – Como membros eleitos:
Novos Tempos”. O objetivo será 

elaborar o Plano de Pastoral para o 

quadriênio 2011 - 2015 em 

sintonia com as DGAE da CNBB 

Nacional e Regional e da 

celebração do jubileu centenário 

da Arquidiocese de Fortaleza. Os 

delegados para a participação já 

foram escolhidos e Dom José 

Antonio Aparecido Tosi Marques - 

Arcebispo de Fortaleza enviou-lhes 

carta de convocação.

Participarão da Assembleia, com 

direito a voz e voto:
1 – Como membros natos:

Arquidiocesano de Pastoral e 
Secretário Executivo;

Reitores dos Seminários de 
Teologia, Filosofia e Propedêutico 
da Arquidiocese;
Coordenador da Equipe para o 
Diaconato Permanente;
1 Representante da coordenação 
da ESPAC – Escola de Pastoral 
Catequética;
1 Representante da direção da FCF 
– Faculdade Católica de Fortaleza;

1 Seminarista da Arquidiocese de 
Fortaleza, representante de todos 
os seminaristas da Arquidiocese;
1 Membro do Secretariado de 
Pastoral da Arquidiocese;
1 Representante da articulação 
arquidiocesana das Pastorais 
Sociais;
1 Representante da coordenação 
arquidiocesana das CEBs;
1 Representante do Fórum dos 
M ov i m e n t o s  E c l e s i a i s  d a  
Arquidiocese;
1 Representante da AEC.
1 Representante do Conselho de 
Leigos da Arquidiocese;Arcebispo Metropolitano
1 Religiosa(o) representante do Bispos Auxiliares;
Núcleo da CRB em Fortaleza;Vigários Gerais;
1 Casal representante da Pastoral Vigários Episcopais;
Familiar;Ecônomo da Arquidiocese;
1 Representante da Pastoral da Coordenação Arquidiocesana de 
ComunicaçãoP a s t o r a l :  C o o r d e n a d o r  
1 Representante do Setor 
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Juventude;
1 Representante da Pastoral 
Vocacional;
1 Representante do Conselho 
Missionário Diocesano;
1 Representante da articulação 
arquidiocesana da Catequese;
1 Representante do Centro de 
Defesa e Promoção dos Direitos 
Humanos da Arquidiocese;
1 Representante da Caritas 
Arquidiocesana;
63 Membros das Coordenações de 
cada região episcopal.
38 Párocos e Vigários Paroquiais 
responsáveis por Áreas Pastorais, 
delegados por suas Regiões 
E p i s c o p a i s  e m  n ú m e r o  
proporcional ao número de 
paróquias e áreas pastorais:

19 Leigos, delegados por suas 
Regiões Episcopais em número 
proporcional ao número de 
paróquias e áre

dezembro, no SEBRAE, a partir das 
17h, a EXPONATAL. Nesta edição, 
o evento traz a marca do 
regionalismo em suas atividades. O 
objetivo é resgatar o verdadeiro 
sentido do Natal e promover a 
cultura local através das artes.

A EXPONATAL agrega uma 
feira de empreendedorismo e o 
espetáculo Filho de Deus, Menino 
Meu. Diferente de tudo que se é 
apresentado no período do Natal, o 
espetáculo mostra a história de 
uma trupe que encena mundo 
afora o nascimento do Menino 
Deus. O regionalismo está 
presente nas músicas, todas 
compostas para o espetáculo, 
figurino e fala dos vinte e seis 
atores que, por mais de uma hora, 

São José 7, Assunção 4, Bom Jesus prendem a atenção do público com 
4, Conceição 6, Prazeres 4; uma mensagem de alegria e 
Sagrada Família 3, Praia 4, Serra 4, “tiradas” pra lá de bem humoradas. 
Sertão 2. Informações: Vanderlúcio 

Souza Tel.:(85) 3308.7451 e 
8172.3283 

O Conselho Arquidiocesano 
do Laicato de Fortaleza realiza de 
16 a 20 de novembro, a VII 
Semana do Leigo. Durante a 
p r o g r a m a ç ã o  a c o n t e c e r á  

A Comunidade Católica formação, palestra, assembleia 
Shalom realizará de 2 a 4 de eletiva, festa da unidade e missas 

as pastorais:
São José 4, Assunção 2, Bom Jesus 
2, Conceição 3, Prazeres 2; 
Sagrada Família 1, Praia 2, Serra 2, 
Sertão  1.

Conselho de Leigos
VII Semana do Leigo

Comunidade Shalom
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em ação de graças. A coordenação Juventude, será nos dias 18, 19 e 
convida todos os leigos e leigas da 20 de fevereiro de 2012. 
Arquidiocese de Fortaleza para Já podem ser adquiridos o 
participar desses momentos: livro “Cruz Peregrina - Rumo ao 

Dia 17, manhã e noite, na Rio 2013” com os Encontros 
Faculdade Católica de Fortaleza, Celebrativos e o CD “No peito Eu 
momento de formação com o tema levo uma Cruz”,  nas livrarias 
“Reflexões sobre leigos e leigas e a católicas ou sede da CNBB - Rua 
consciência de sua missão”. tendo Felino Barroso, 405, bairro de 
como assessor Miguel Kosubek; Fátima.

Dia 19, às 8h, no Centro de Pa ra  ve r  n o t í c i a s  d a  
Pastoral Maria “Mãe da Igreja”, peregrinação da Cruz e da 
Assembleia Geral Ordinária Eletiva, preparação para a jornada no Rio, 
tendo como momento forte 

acesse:
palestra sobre “O Compromisso de 

 
leigos e leigas com a vida no 
planeta”,  a ser proferida por Tânia 
Couto Maia, teóloga e professora 
da Faculdade Católica de Fortaleza;

Dia 20 de novembro, Dia do 
Leigo, às 8h, Missa, na TVC - Canal 
5; às 16h, Festa da Unidade, no 
Auditório do Colégio São Tomás de 
Aquino; às 19h, no Santuário de A Câmara Municipal de 
Fátima, celebração solene da Santa Fortaleza aprovou no dia 27 de 
Missa. outubro de 2011, o Projeto de Lei 

Informações: Elenise - 0392/2011, em que autoriza a 
32314145; Jarbas - 32243160; Prefeitura de Fortaleza a instituir o 
Neta - 96187282; Maria José - Cadastro Municipal de Entidades 
32245503; Isaura - 3236 6441. Religiosas que ocupam áreas de 

domínio público, para que em 
seguida venham a ser legalizadas 
essas entidades.

Constam na justificativa do 
projeto os seguintes termos: “o 

A peregrinação da Cruz na presente projeto de lei visa instituir 
Arquidiocese de Fortaleza, em o Cadastro Municipal de Entidades 
preparação à Jornada Mundial da Religiosas que ocupam áreas de 

Cadastro Municipal 
de Entidades 
Religiosas 

Peregrinação da Cruz 
em Fortaleza 

http://www.jovensconectados.org.br
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domínio público, em cujo terreno fevereiro a CPT do Ceará estava 
estejam encravados os templos presente no Seminário sobre 
religiosos e consequentemente Mineração em Salvador, BA, 
legalizando esses locais para as organizado pela CPT da Bahia. 
referidas entidades.” Companhias mineradoras estão 

retalhando o estado da Bahia na 
procura de minérios. Impactados 
de mina de urânio em Caetité 
estavam presentes neste evento. 

   No dia 8 de março em Santa 
Quitéria com a presença de 

    A CPT foi instrumental na mulheres de todo o Sertão Central 
organização da oposição ao Projeto o MST distribuiu uma folha sobre os 
Santa Quitéria e sua mineração malefícios do Projeto Santa 
a l tamente contaminante e Quitéria. Se o Projeto vai fazer três 
mortífera de urânio e fosfato. mil postos de trabalho, a 

   Dia 14 de fevereiro deste a g r i c u l t u r a  f a m i l i a r  n o s  
houve uma reunião em Santa assentamentos na região já está 
Quitéria, no Centro de CACTUS, um empregando nove mil agricultores 
grupo dedicado à melhoria das num ambiente muito, muito mais 
condições de vida do povo do saudável. 
semiárido. Estavam presentes    A coordenação do grupo em 
representantes da CPT, CARITAS, oposição ao Projeto se reuniu em 
MST, CACTUS e pela primeira vez, Canindé, dia 14 de março, na casa 
TRAMAS, um grupo que procura do MST, para planejar um 
justiça ambiental, ligado à UFC. seminário sobre o Projeto para 
Alguns membros do clero, acontecer nos dias 4, 5 e 6 de maio 
incluindo o novo bispo de Sobral, em Itatira, no Centro Paroquial. O 
também estavam presentes. Para o Seminário daria oportunidade para 
bispo ouvir das consequências de sensibilizar as lideranças dos 
u r â n i o  q u e  i m p a c t a r i a m  movimentos e das comunidades da 
diretamente a sua diocese era uma região sobre o impacto deste 
novidade. Projeto. Foi decidido convidar 

   O grupo se comprometeu algumas pessoas de Caetité para 
fazer uma ação em conjunto em este Seminário. 
Santa Quitéria no dia da mulher,    Quarenta pessoas 
oito de março. participaram do Seminário em 

   Nos dias 24 e 25 de Itatira. Houve poucas pessoas das 

CPT Regional e  o 
Projeto Santa Quitéria
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comunidades, mas o pessoal dos Santa Quitéria. O grupo ainda vai 
movimentos começou a entender fazer uma apresentação na 
verdadeiramente o perigo e as Câmara do Município. Depois de 
complicações de uma mina em reuniões semelhantes feitas em 
Itataia, Itaíra. Extremamente Santa Quitéria é que a coordenação 
importante foi a presença de vai fazer uma avaliação do que foi 
agentes de pastoral de Caetité para feito. 
a explicação do impacto de uma   Este movimento começou 
série de ações para os municípios antes do mega-desastre nuclear 
de Itatira e Santa Quitéria na em Fukushima, que ainda não está 
tentativa de chegar entre o povo baixo controle, a partir de 11 de 
com o impacto de mina sobre eles. março. As ações de urânio na bolsa 

   No começo de junho houve perderam um bilhão e 500 milhões 
oportunidade para pessoas do de dólares. A companhia elétrica da 
Ceará engajadas nesta oposição ao energia nuclear de Fukushima 
Projeto Santa Quitéria, visitar perdeu 95% do seu valor na bolsa. 
Caetité, participando de um ato de A implantação do Projeto Santa 
oposição ao Projeto Santa Quitéria, Quitéria foi adiada até 2015.
para participar de um ato contra a O sofrimento do povo no 
mina de urânio naquela localidade. Japão, primeiramente, não vai ser 

  O CELAM ofereceu um em vão. Depois de sofrer as 
Seminário sobre Indústrias gravíssimas consequências de 
Extrativistas em Lima, Peru, dos duas bombas nucleares usadas 
dias 14-16 de junho. Dois padres, ilegalmente em 1945, sessenta e 
um de Caetité, o outro de Quixadá, seis anos mais tarde o país também 
ambos em oposição à mineração de sofre um horrível desastre nuclear 
urânio, representaram o Brasil. Foi preparado pela mão de Deus que 
mostrado o DVD sobre a mina de mostra a fragilidade e perigo de 
Caetité, preparado com a ajuda de energia nuclear construída pela 
Misereor. mão do homem. Energia nuclear, 

  Em Lagoa de Mato, dia 27 de igual que bombas nucleares, deve 
julho, houve um encontro com ser banida da face da terra. A 
vinte lideranças da cidade que radiação invisível emitida não pode 
tratou dos impactos de uma mina ser controlada nem no espaço nem 
de urânio. Outros dias em Juá e no tempo. 
Porteiras em Itatira houve 
encontros com as comunidades 
sobre as implicações do Projeto 

                                                               
Pe.Ricardo
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Dia ........Hora ......Evento ..........................................................................................................................Local

1 .................9h00min Equipe de Formadores do Sem. Arquidiocesano São José – Teologia Resid. Arquiepiscopal
...................15h00min Encontro com CDPDH e Pastorais Sociais Resid. Arquiepiscopal
2 ................. Comemoração dos Fiéis Defuntos
3 .................18h30min Missa no do Seminário Arquidiocesano São José – Teologia Castelão, Fortaleza
................... Encontro com os seminaristas de 4º. Ano de Teologia Castelão, Fortaleza
5 .................8h00min Encontro com os seminaristas da Arquidiocese no Seminário de Teologia .Castelão, Fortaleza
...................19h00min Crisma na Paróquia São João Batista Horizonte
6 .................8h00min Missa na TVC Dionísio Torres, Fortaleza
7 a 10 ......... Encontro com os Padres de 5 a 10 Anos de Ordenação Praia do Presídio
11................14h00min Assembléia Geral Eletiva do CDPDH da Arquidiocese de Fortaleza Centro de Pastoral 
12 a 15 ....... Assembléia de Pastoral do Regional NE1 – CNBB – Ceará Crato 
17 ...............9h00min Conselho Episcopal Resid. Arquiepiscopal
...................19h00min Missa de abertura do Novenário de N. Sra. das Graças
...................  na Paróquia do Parque Santa Maria Ancuri, Fortaleza
18 ...............19h30min Missa na abertura do Novenário de N. Sra. das Graças 
................... na Paróquia das Praias Tabuba, Caucaia
19 ............... Confraternização da Via Religiosa a definir
...................19h00min Crisma na Paróquia São João Eudes Luciano Cavalcante 
20 ...............8h00min Missa na TVC Dionísio Torres, Fortaleza
...................17h00min Crisma na Comunidade Santa Edviges Vila Velha, Fortaleza
21 a 23 ....... Viagem do arcebispo Recife
25 ...............12h00min Almoço com os Bispos do Piauí em Visita a Fortaleza Resid. Arquiepiscopal
26 e 27 ....... Assembléia Arquidiocesana de Pastoral Seminário da Prainha
28 ...............18h30min Missa de Encerramento do Ano Letivo no Seminário Propedêutico Henrique Jorge,Fortaleza
29 ...............18h30min Missa de Encerramento do Ano Letivo no Seminário de Filosofia Ant. Bezerra, Fortaleza
30 ...............18h30min Missa de Encerramento do Ano Letivo no Seminário de Teologia
...................  – Instituição de Ministérios Castelão, Fortaleza 

28/11 a 12/12 REM Sagrada Família: Festa da padroeira Nossa Senhora da Conceição .................Pacatuba
28/11 a 12/12 REM Sagrada Família: Festa da padroeira Nossa Senhora da Conceição ..................Pajuçara
28/11 a 12/12 REM Sagrada Família: Festa da padroeira Nossa Senhora da Conceição .................Tabatinga
1 .................19h REM São José: Confraternização das equipes paroquiais de  Liturgia ......Paróquia de Fátima
2 a 4 ........... NE 1 – Catequese Regional: Encontro dos coordenadores 
................... diocesanos e das Escolas “Avaliação e Planejamento” Sobral
03 ...............8h REM N Sra dos Prazeres: Formação Centro P. Caucaia
3 .................8h30 REM N Sra da Assunção: Confraternização da liturgia Conjunto Ceará
3 ................. REM São José: Confrat. dos Setores e Coordenação da Região
3 ................. Pastoral da Sobriedade: Reunião da Equipe de Coord. Paroquial Paróquias/Áreas
1 a 4 ........... Arquidiocese: Visita Pastoral à Paróquia N. S. de Nazaré, 

Agenda do Arcebispo - novembro 2011

Agenda-Arquidiocese - dezembro de 2011
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................... Região Bom Jesus dos Aflitos Montese
5 .................17h Pastoral do Povo da Rua: reunião da coordenação Centro de Pastoral
5 .................19h REM São José: Confraternização dos Secretários (as) paroquiais Centro de Pastoral
6 .................8h30 Arquidiocese: Reunião da coordenação pastoral Centro de Pastoral
6 .................9h Conselho dos Formadores dos Seminários Arquidiocesanos Residência Episcopal
6 .................14h Pastoral do Menor: Reunião da Coordenação Centro de Pastoral
6 .................15h Pastoral  Afro: Reunião da coordenação Centro de Pastoral
6 .................17h30 Arquidiocese: Conselho Econômico Cúria Metropolitana
7 .................9h Arquidiocese: Conselho Presbiteral Centro de Pastoral
7 .................15h Arquidiocese: Conselho Episcopal Residência Episcopal
10 ...............8h REM N Sra dos Prazeres: Juventude (Confraternização) Centro P. Caucaia
10 ...............8h REM N Sra dos Prazeres: Terço dos Homens (Confraternização) Centro P. Caucaia
10 ...............8h REM N Sra dos Prazeres: Liturgia (Confraternização) Centro P. Caucaia
10 ...............8h REM N Sra dos Prazeres: Encontro das Secretárias/os das Regiões Caucaia
10 ...............9h REM N Sra dos Prazeres: Pastoral do Dizimo (Confraternização) Centro P. Caucaia
10 ...............8 a 16h Equipe Arquidiocesana de Campanhas: Encontro Arquidiocesano
...................  em preparação à Campanha da Fraternidade 2012 Centro de Pastoral
10 ............... REM São José: Confraternização da Pastoral Vocacional
12 ...............14h Pastoral do Povo da Rua: Formação para agentes Centro de Pastoral
12 ...............18h REM N Sra dos Prazeres: Encontro da Coordenação do conselho Centro P. Caucaia
12 ...............18h REM N Sra dos Prazeres: Encontro da coordenação do Conselho Centro P. Caucaia
15 ...............14h REM Sagrada Família: Coordenação da região Escritório da Região
15 ...............17h REM Sagrada Família: Conselho econômico Escritório da Região
17 ...............7h30 REM N Sra dos Prazeres: Assembléia da Região Caucaia
17 ...............8h REM N Sra da Assunção: Assembléia de Planejamento da Região -------------------
17 ...............8h REM Sagrada Família: Planejamento pastoral, composição da 
................... coordenação do conselho das comissões.  Confraternização 
17 ...............8h30 Pastoral da Pessoa Idosa: Coordenação Arquidiocesana Centro de Pastoral
17 ...............14h REM N Sra da Assunção: MESC (avaliação e eleição) Quintino Cunha
17 ............... Pastoral Carcerária: Confraternização
20 ............... Arquidiocese: Confraternização de Natal da Cúria Centro de Pastoral
21 ...............9h Comissão do Fundo Arquidiocesano de Solidariedade Centro de Pastoral
22 ............... Arquidiocese: Confraternização de Natal do Clero
22 ............... Pastoral do Povo da Rua: Natal
22 ...............18h30 Arquidiocese: Ordenação de Presbíteros Catedral
26 a 30 ....... Festa do padroeiro Jesus, Maria e José Guaiúba
28 ............... Arquidiocese: Confraternização do Secretariado de Pastoral e das 
................... coordenações arquidiocesanas de Pastoral
30 ...............8h30 RESERTÃO São Francisco: Encontro da equipe do catecumenato 
................... com os coordenadores de batismo, catequese e 
................... crisma das paróquias. Canindé
31 ...............8h Apostolado da Oração: Reunião Arquidiocesana Centro de Pastoral
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 Contribuição Paroquial - outubro/2011
H I S T Ó R I C O

REGIÃO  SÃO JOSÉ Último MÊS

Referente VALOR Referente Referente VALOR

01- N.Sra.Lourdes-Dunas set/11 760,60      set/11 set/11 228,18      

02- São Benedito set/11 1.723,00   set/11 set/11 516,90      

03- Navegantes set/11

04- Catedral set/11 220,60      set/11 set/11 110,30      

05- Cidade 2000 set/11 188,62      set/11 set/11 56,58        

06- Cristo Rei set/11 3.955,27   set/11 set/11 1.186,58   

07- Fátima out/11 15.535,61 out/11 out/11 7.767,80   

08- Monte Castelo set/11 2.473,40   set/11 set/11 1.236,70   

09- Mucuripe set/11 2.689,48   set/11 set/11 1.344,74   

10- Patrocinio out/11 1.721,00   out/11 out/11 775,00      

11- Santa Luzia set/11 3.963,84   set/11 set/11 1.981,92   

12- S.Vicente de Paulo set/11-festa 10.440,40 set/11 set/11 3.245,45   

13- Coração de Jesus set/11 1.871,45   

14- N.Sra. Da Paz set/11 7.661,44   set/11 set/11 3.830,72   

15- N.Sra. Do Carmo set/11 1.599,75   set/11 set/11 479,92      

16- N.Sra. Dos Remédios set/11 1.360,47   set/11 set/11 408,14      

17- Tauape set/11 1.536,50   set/11 set/11 460,95      

18- São Gerardo set/11 3.662,63   set/11 set/11 1.831,30   

19- Piedade Abril/2011

20- Parquelandia set/11 1.602,90   set/11 set/11 801,45      

21- N.Sra.das Dores set/11 2.903,95   set/11 set/11 871,19      

22- Cap.Santa Filomena  

23- Cap. São José - Papicu set/11 1.141,34   set/11 set/11 342,40      

24- Cap. Menino J.de Praga out/11 300,00      

25- Reito. São Judas Tadeu out/11 1.381,90   out/11 out/11 414,57      

26- Igreja da Prainha set/11 275,20      

27- Praia Futuro set/11 538,86      set/11 set/11 161,66      

TOTAL  1 69.508,21 TOTAL  1 28.052,45 

Recebido de out/11

COMISSÃO DO CLERO

Recebido de out/11

MITRA DE FORTALEZA
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H I S T Ó R I C O

BOM JESUS DOS AFLITOS Último MÊS

Referente VALOR Referente Referente VALOR

01- Canindezinho set/11 1.940,84   set/11 set/11 582,25      

02- Planalto do Pici set/11 1.433,40   set/11 set/11 430,02      

03- Nazaré e Capelas set/11 6.050,75   

04- Vila União set/11 1.751,95   set/11 set/11 875,98      

05- Parangaba set/11 5.922,41   set/11 set/11 2.622,77   

06- S.Raimundo Nonato set/11-festa 3.666,10   set/11 set/11 657,69      

07- São Pio X set/11 1.552,43   set/11 set/11 465,73      

08- Bom Jardim ago/11

09- Henrique Jorge ago/11 1.941,45   ago/11 ago/11 582,43      

10- João XXIII Out/10 e Set/11 7.833,75   set/11 Out/10 e set/11 2.350,12   

11- N.Sra.Aparecida Jul e set/11 3.927,00   set/11 Jul e set/11 1.963,50   

12- N.Sra.de Salete set/11-festa 2.349,88   set/11 set/11-festa 1.174,94   

13- Sta Paula Frassinetti set/11 1.203,67   set/11 set/11 361,10      

TOTAL  2 39.573,63   TOTAL  2 12.066,53 

01- Barra do Ceará set/11 528,77      

02- Granja Portugal março/2011

03- Alvaro Weyne set/11 1.378,14   set/11 set/11 413,44      

04- Genibaú ago/11

05- N.Sra.Assunção set/11 3.586,80   set/11 set/11 1.557,37   

06- Antonio Bezerra set/11 3.196,90   set/11 set/11 1.598,45   

07- Carlito Pamplona set/11 3.686,21   set/11 set/11 1.843,11   

08- Conjunto Ceará out/11 2.702,25   out/11 out/11 1.351,12   

09- Cristo Redentor set/11 2.043,05   set/11 set/11 1.021,50   

10- Jardim Iracema set/11 1.443,80   set/11 set/11 433,14      

11- Pirambu set/11 1.070,55   set/11 set/11 321,17      

12- S.Pedro e S.Paulo set/11 2.161,80   set/11 set/11 648,54      

13- Vila Velha ago/11

TOTAL  3 21.798,27 TOTAL  3 9.187,84   

 

MITRA DE FORTALEZA COMISSÃO DO CLERO

Recebido de out/11 Recebido de out/11

NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO

48 Boletim Informativo - novembro de 2011



H I S T Ó R I C O

N. SRA DA CONCEIÇÃO Último MÊS

Referente VALOR Referente Referente VALOR

01- Aerolandia set/11 1.406,00   Janeiro/2007

02- Manoel Sátiro set/11 1.297,42   set/11 set/11 389,23      

03- N.Sra. Da Glória set/11 11.287,24 set/11 set/11 5.643,62   

04- Alto Alegre (08-12/10..01/11) set/11 998,97      set/11 set/11 299,69      

05- Dias Macedo set/11 1.688,87   set/11 set/11 792,43      

06- Eusébio set/11 2.193,60   set/11 set/11 1.096,85   

07- Lagoa Redonda set/11 959,80      set/11 set/11 287,93      

08- Ssma. Trindade set/11 3.201,65   set/11 set/11 960,50      

09- Maraponga set/11 2.019,98   set/11 set/11 605,99      

10- Messejana set/11 4.343,71   set/11 set/11 2.171,85   

11- Mondubim set/11 2.557,86   Maio/2010

12- São Diogo set/11 1.149,80   set/11 set/11 344,94      

13- São João Eudes ago/11

14- Edson Queiroz set/11 1.705,93   set/11 set/11 511,78      

15- Cor.de Jesus e Stª Luzia set/11 477,99      set/11 set/11 143,40      

16-  Santa Maria set/11 627,57      set/11 set/11 158,27      

17- Parque Dois Irmãos set/11 2.283,81   set/11 set/11 685,19      

18- Tancredo Neves ago/11

19- Conjunto Palmeira set/11 2.198,52   set/11 set/11 659,56      

20- Seminário Seráfico Set-out/11 889,60      

21- Area Past. Barroso set/11 1.490,54   set/11 set/11 447,16      

TOTAL  4 42.778,86    TOTAL  4 15.198,39    

 

01-  Icarai Abril2011

02- Araturi ago/11

03- Marechal Rondon set/1-festa 1.501,20   

04- Parque Potira set/11 1.220,67   set/11 set/11 366,20      

05- Parque Guadalajara set/11 422,26      set/11 set/11 126,67      

06- Parque Tabapuá set/11 1.031,47   set/11 set/11 309,44      

07- Capuan set/11 1.362,26   set/11 set/11 636,74      

Recebido de out/11 Recebido de out/11

REGIÃO  N. SRA DOS PRAZERES

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

N. SRA DOS PRAZERES Último MÊS

(Continuação) Referente VALOR Referente Referente VALOR

08- Caucaia ago/11 1.053,43   ago/11 ago/11 316,03      

09- S. Gonçalo do Amarante set/11 1.134,86   set/11 set/11 340,46      

10- Nova Metropole set/11 1.635,00   set/11 set/11 490,50      

11- Pecem set/11 727,84      set/11 set/11 218,35      

TOTAL  5 10.088,99 TOTAL  5 2.804,39   

01- Guaiuba set/11 3.166,78   set/11 set/11 411,40      

02- Itaitinga set/11 1.600,05   set/11 set/11 480,00      

03- Maranguape set/11 3.609,57   set/11 set/11 1.187,88   

04- Maracanaú set/11 4.576,91   set/11 set/11 1.703,34   

05- Pacatuba Abril/2011

06- Pajuçara set/11 4.707,85   set/11 set/11 2.353,93   

07- Tabatinga Fev/2011

08- Conj.Industrial set/11 2.146,70   set/11 set/11 1.073,35   

09- Jereissati-Timbó set/11 1.409,23   set/11 set/11 422,77      

TOTAL  6 21.217,09 TOTAL  6 7.632,67   

01- Aruarú set/11 488,22      set/11 set/11 146,46      

02- Horizonte set/11 1.924,50   set/11 set/11 962,25      

03- Aquiraz set/11 1.127,23   set/11 set/11 338,17      

04- Beberibe set/11 1.449,01   set/11 set/11 434,70      

05- Cascavel set/11 2.412,16   set/11 set/11 1.206,08   

06- Chorozinho set/11-festa 3.593,07   set/11 set/11 297,93      

07- Guanacés Julho/2009

08- Pacajus set/11 3.328,80   set/11 set/11 1.664,40   

09- Parajurú set/11-festa 1.179,77   set/11 set/11 353,93      

10- Pindoretama set/11 1.756,70   set/11 set/11 878,35      

11- Pitombeiras set/11 527,18      set/11 set/11 158,15      

12- Sucatinga Julho/2011

13- Tapera set/11 794,25      set/11 set/11 238,80      

TOTAL  7 18.580,89 6.679,22   

REGIÃO SAGRADA FAMILIA

SÃO PEDRO E S.PAULO

MITRA DE FORTALEZA COMISSÃO DO CLERO

Recebido de out/11 Recebido de out/11
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H I S T Ó R I C O

N. SRA. DA PALMA Último MÊS

Referente VALOR Referente Referente VALOR

01- Acarape out/11 821,18         out/11 out/11 246,35          

02- Antonio Diogo set/11 1.041,00      set/11 set/11 312,30          

      Antonio Diogo (acordo)

03- Aracoiaba set/11-Festa 2.822,56      set/11 set/11 471,27          

04- Aratuba set/11 1.066,80      set/11 set/11 320,04          

05- Barreira set/11 1.118,26      set/11 set/11 335,48          

06- Baturité set/11 2.810,02      set/11 set/11 1.405,01       

07- Ideal set/11 604,23         set/11 set/11 181,27          

08- Ocara set/11 1.108,40      set/11 set/11 332,52          

09- Pacoti out/11 784,56         out/11 out/11 235,36          

10- Palmacia set/11 853,94         set/11 set/11 256,18          

11- Redenção ago-Set/11-festa 5.419,78      set/11ago-Set/11-festa 721,07          

12- Mulungú set/11 171,50         set/11 set/11 51,45            

13- Guaramiranga Ago-set/11 1.055,40      set/11 Ago-set/11 316,62          

TOTAL  8 19.677,63    TOTAL  8 5.184,92       

01- Caiçara set/11 302,67         set/11 set/11 90,80            

02- Canindé Ago-set/11 33.460,96    set/11 Ago-set/11 16.730,48     

03- Caridade ago-Set/11-festa 4.297,39      set/11 Ago-set/11 1.384,64       

04- Itapebuçu set/11-Festa 2.291,00      set/11 set/11 272,63          

05- Paramoti out/11 664,48         out/11 out/11 199,34          

 TOTAL  9 41.016,50    TOTAL  9 18.677,89     

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

01. Região São José OUT / 2011 69.508,21    OUT / 2011 28.052,45     

02. Bom Jesus dos Aflitos OUT / 2011 39.573,63     OUT / 2011 12.066,53     

03. N.Sra. Da Assunção OUT / 2011 21.798,27    OUT / 2011 9.187,84       

04. N.Sra. Da Conceição OUT / 2011 42.778,86    OUT / 2011 15.198,39     

05. N.Sra. Dos Prazeres OUT / 2011 10.088,99    OUT / 2011 2.804,39       

06- Sagrada Familia OUT / 2011 21.217,09    OUT / 2011 7.632,67       

07- São Pedro e S.Paulo OUT / 2011 18.580,89    OUT / 2011 6.679,22       

08- N.Sra. Da Palma OUT / 2011 19.677,63    OUT / 2011 5.184,92       

09- São Fco. das Chagas OUT / 2011 41.016,50     OUT / 2011 18.677,89     

 TOTAL 284.240,07  TOTAL 105.484,30   

SÃO FCO. DAS CHAGAS

MITRA DE FORTALEZA COMISSÃO DO CLERO

Recebido de out/11 Recebido de out/11
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H I S T Ó R I C O

RESUMO  DO  RETORNO RECEBIDO  EM OUTUBRO / 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% 7.106,00    

02. Região Bom Jesus dos Aflitos 10% 7.106,00    

03. Região N.Sra. Da Assunção 10% 7.106,00    

04. Região N.Sra. Da Conceição 10% 7.106,00    

05. Região N.Sra. Dos Prazeres 10% 7.106,00    

06- Região Sagrada Familia 10% 7.106,00    

07- Região São Pedro e S.Paulo 10% 7.106,00    

08- Região N.Sra. Da Palma 10% 7.106,00    

09- Região São Fco. das Chagas 10% 7.106,00    

10- Fundo de reserva 10% 7.106,00    

TOTAL  DO  RETORNO 71.060,02  

 

H I S T Ó R I C O

OUTRAS  CONTRIBUIÇÕES RECEBIDO  EM OUTUBRO / 2011

REFERENTE VALOR

01. Comunidade Católica Shalom out/11 6.500,00       

02. COT - Com. Obreiros da Tardinha

03. Comunidade C. Anuncia-me Janeiro e Fevereiro/2011 200,00           

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

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

06. Comunidade C.Nova Evangelização out/11 100,00           

07. FAMEC

08. Casa de São Francisco 

09. Comunidade Católica Recado set/11 250,00           

RECEBIDO  DE  01 a  31/10/2011 TOTAL DE OUTRAS 7.650,00    
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