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 Secretariado de Pastoral, as 
Pastorais Sociais, a Pastoral da OComunicação, as diversas 

pastorais ligadas à Dimensão Missionária, as 
pastorais e grupos que compõem o setor 
Juventude, os padres e as religiosas que o 
p r o c u r a v a m  m u i t o  p a r a  p e d i r  
aconselhamento, para convidá-lo para 
celebrações ou encontros, grupos da 
sociedade cearense e dos meios de 
comunicação que o buscavam em algumas 
situações em que a presença da Igreja era 
importante, todos iremos sentir a sua 
ausência. 

Obrigado, Dom José Luiz. O senhor é 
muito bom, muito santo, sempre presente.

Praza aos céus que Dom José Antonio, 
arcebispo de nossa igreja arquidiocesana, ganhe logo um outro auxiliar 
tão bom, tão santo e tão presente como foi dom José Luiz.  (coluna Presbíteros)
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 Editorial:
“Quarto Ano de Caminhada Penitencial”

este ano estamos Quarta-feira de Cinzas – dia 22 de 
propondo, pela quarta fevereiro – com o grande chamado Nvez, um sinal público de Jesus aos seus discípulos e a 

para nossa Igreja Arquidiocesana todas as pessoas humanas: 
de Fortaleza: A CAMINHADA “Convertei-vos e crede no 
PENITENCIAL do Mucuripe à Evangelho” (Mc 1,15)
Catedral. Esta caminhada quer ser O s  q u a r e n t a  d i a s  d e  
a  expressão externa e  a  preparação para a Páscoa são o 
oportunidade para se fazer um tempo favorável para a mudança 
caminho mais profundo no de vida, a conversão para o dom 
seguimento de Cristo, a partir do que Deus nos faz em Seu Filho, 
coração de cada pessoa humana. vencedor do pecado e da morte. A 

A  p a r t i r  d o  Quaresma é tempo de 
chamado do próprio c o n v e r s ã o ,  
Jesus, acreditamos no a r r e p e n d i m e n t o ,  
novo – o Evangelho. A mudança de vida, 
partir da força que nos busca do novo que a 
é  d a d a  p e l a  graça misericordiosa 
misericórdia divina, d e  D e u s  t o r n a  
temos a esperança de possível. 
fazer acontecer o que Renova-se em nós 
tanto sonhamos e a dinâmica pascal 
n e ce s s i t amos :  a  iniciada no Batismo, de 
renovação da vida morte para a vida 
humana, da convivência humana, velha do pecado e início de vida 
da sociedade humana para a nova na graça divina; vitória sobre 
fraternidade e a paz. o egoísmo e crescimento no amor. 

Sabemos que não bastam boas D u r a n t e  a  c a m i n h a d a  
intenções e grandes cobranças quaresmal toda a Igreja se coloca 
s o c i a i s ,  s e  n ã o  h o u v e r  em reconciliação com o Pai em 
transformação das pessoas Jesus e nEle com os irmãos e irmãs.  
humanas a partir do mais íntimo de É o tempo mais propício para o que 
seu coração. no Brasil já há quase cinquenta 

Estamos vivendo o tempo anos realizamos, a Campanha da 
quaresmal, que se iniciou na Fraternidade. Campanha, pois 
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convocação, mobilização de Liturgia Eucarística. 
muitos, de todos; da Fraternidade, Durante a Caminhada haverá a 
pois seu objetivo visa recompor a oportunidade de gestos concretos, 
humanidade em Família de Deus. que acompanham a manifestação 
Este é o fruto da Páscoa de Cristo, penitencial. Será levada nos 
que estaremos celebrando no final ombros dos fiéis uma grande cruz. 
da caminhada preparatória da Ela nos recordará como nosso 
Quaresma. Senhor Jesus Cristo tomou sobre si 

A Igreja no Brasil propõe como todos os pesos da humanidade para 
tema da Campanha deste ano “A redimi-la. Hoje, caminhando como 
Fraternidade e a Saúde seus discípulos, deveremos 
Pública”, e como lema Que a também tomar sobre nós a 
saúde se difunda sobre a terra responsabilidade dos pesos da 
(cf. Eclo 38,8). Deseja, assim, humanidade para, com a força do 
sensibilizar a todos sobre a dura amor que vem do Espírito de Deus, 
realidade de irmãos e irmãs que redimi-la de suas enfermidades: 
não têm acesso à assistência de pessoais, sociais, mundiais. 
Saúde Pública condizente com suas C o n c r e t o  o  g e s t o  d e  
necessidades e dignidade. É uma conversão, mudança de vida, com a 
realidade que clama por ações confissão dos próprios pecados e 
transformadoras. A conversão busca do perdão de Deus no 
pede que as estruturas de morte Sacramento da Reconciliação com 
sejam transformadas. o Pai e com os irmãos.

C O N V E R S Ã O  E  F É  N O  Estes gestos concretos são 
EVANGELHO são o que queremos sinais de compromissos maiores 
vivenciar no dia 11 de março, o pela transformação da vida e da 
Terceiro Domingo da Quaresma, sociedade na construção de uma 
c o m  u m a  C A M I N H A D A  convivência humana digna da 
PENITENCIAL. Ela se iniciará em fraternidade que Jesus nos 
frente à Igreja Nossa Senhora concedeu com Ele, filhos de Deus 
da Saúde, no Mucuripe, às Pai: verdadeira saúde plena 
7h00min.  Em Ce leb ração  para todos. 
Penitencial, com a oportunidade de Seja nossa vida uma nova 
Confissões para os fiéis que assim caminhada nAquele que é 
desejarem, seguirá em cortejo “Caminho, Verdade e Vida” (Jo 
na d i reção  da  Catedra l  14, 6).
M e t r o p o l i t a n a ,  o n d e  a  
celebração se concluirá com a 

+ José Antonio Ap. Tosi Marques
Arcebispo Metropolitano de Fortaleza
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 Carta Circular de Dom José Antonio

Fortaleza, 4 de março de 2012

Aos párocos e vigários paroquiais responsáveis por 
áreas pastorais,

A todas as comunidades eclesiais.

Graça e paz no Senhor!

Aproxima-se a Semana Santa e com ela os momentos mais altos da 
celebração litúrgica da igreja na Páscoa do Senhor. 

Estaremos unidos na quinta-feira santa, dia 5 de abril, às 8h00min, na 
catedral metropolitana, para a missa dos santos óleos e renovação das 
promessas sacerdotais.

Em duas oportunidades, todas as comunidades católicas são 
chamadas a expressar sua comunhão universal através dos bens em comum 
para socorrer necessidades da igreja e dos fiéis; estaremos realizando na 
semana santa:

1.A coleta da solidariedade – no Domingo de Ramos e da Paixão do 
Senhor, em todo o Brasil. Esta coleta é a expressão do gesto concreto da 
Campanha da Fraternidade.

2.A coleta "Pro Terra Sancta" – que se realiza em todas as comunidades 
católicas do mundo, na Sexta-feira Santa, para ser encaminhada aos lugares 
santos da terra do Senhor e para as igrejas daquela região (a Palestina).

Estas coletas, que são obrigatórias, deverão ser muito motivadas para 
que os fiéis de todas as comunidades participem consciente e 
generosamente. Logo após a semana santa, o resultado das mesmas deverá 
ser prontamente encaminhado à cúria arquidiocesana para ser enviado o 
mais brevemente possível ao seu destino.

Pedimos a todos os pastores que motivem as comunidades para estas 
coletas que serão uma manifestação concreta de nossa comunhão eclesial.

Desejamos a todos e às comunidades a que servem como pastores os 
votos de santa e feliz páscoa nas graças e alegrias do Senhor Ressuscitado. 

Em Jesus e Maria,

Arcebispo Metropolitano de Fortaleza
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 Nomeações e Provisões de Fevereiro 2012
1. U s o  d e  O r d e m  n a  Pe. João Bosco de Sousa Leite 

Arquidiocese de Fortaleza para o para o Tribunal Eclesiástico de 
Pe. Juan Manuel Rodriguez Fortaleza 02 02 12
Martin, MCCJ 12 02 11 9. DECRETO N 011-2012 - 

2. P r o v i s ã o  p a r a  Criação da Área Pastoral Nossa 
complementação dos membros Senhora do Brasil - Seráfico, 
do Conselho Econômico da Messejana 02 02 12
Paróquia N S de Lourdes - Bairro 10. Provisão de Vigár io 
de Lourdes, Fortaleza 23 08 11. Paroquial de Nossa Senhora da 

3. P r o v i s ã o  p a r a  o s  Conceição em Messejana para a 
m e m b r o s  d o  C o n s e l h o  Área Pastoral Nossa Senhora do 
Econômico da Paróquia N S dos Brasil - Fr. Ademir Andrade do 
Prazeres - Caucaia 02 02 12 Nascimento, OFMCap 02 02 12

4. Autorização para casa da 11. Provisão de Vigár io 
Comunidade Rainha da Paz de Paroquial de Nossa Senhora da 
Sobral na Área Pastoral Barra do Conceição em Messejana como 
Ceará 02 02 2012 colaborador na Área Pastoral 

5. U s o  d e  O r d e m  n a  Nossa Senhora do Brasil - Fr. 
Arquidiocese de Fortaleza para o Raimundo Riord Goes Tavares, 
Diác. Franklin Alves Pereira, SJ OFMCap 02 02 12
02 02 12 12. Provisão de Vigár io 

6. P r o v i s ã o  p a r a  o s  Paroquial  de Caucaia - Área 
m e m b r o s  d o  C o n s e l h o  Pastoral Jurema – Parque 
Econômico da Paróquia Sagrado Guadalajara – Comunidade 
Coração de Jesus - Nova Nossa Senhora de Fátima - Pe. 
Metrópole, Caucaia - 02 02 12 José Fonseca da Silva Filho 06 

7. Provisão Diaconal do Diác. 02 12
Fernando Gomes da Silva Filho 13. Provisão para os membros 
na Paróquia Sant'Aan e São do Conselho Econômico da 
Joaquim - Eusébio 02 02 12 Paróquia Nossa Senhora das 

8. Provisão de Promotor de Graças – Ideal, Aracoiaba 09 02 
Justiça e Defensor do Vínculo - 12
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14. Provisão de Pároco de Pe. Lauro Alves Freire Filho, INJ 
Nossa Senhora Dores - Otávio 24 02 12
Bonfim, Fortaleza - Fr. Jurandir 22. P r o v i s ã o  p a r a  o s  
Caetano, OFM 09 02 12 m e m b r o s  d o  C o n s e l h o  

15. Provisão de Vigár io Econômico da Paróquia Sagrado 
Paroquial de São Francisco das Coração de Jesus e Santa Luzia 
Chagas em Canindé - Fr. João – Pedras, Itaitinga 24 02 12
Sannig, OFM 10 02 12 23. P r o v i s ã o  p a r a  o s  

16. U s o  d e  O r d e m  n a  m e m b r o s  d o  C o n s e l h o  
Arquidiocese de Fortaleza para o Econômico da Paróquia São José 
D iác .  F r.  Sé rg io  Moura  - Seis Bocas – Edson Queiroz, 
Rodrigues, OFM 09 02 12 Fortaleza 24 02 12

17. U s o  d e  O r d e m  n a  24. Autorização de Santa 
Arquidiocese de Fortaleza para o Re s e r va  do  San t í s s imo  
Diác. Fr. Gilmar Nascimento da Sacramento na Capela da Casa 
Silva, OFM 09 02 12 Missionária Jesus, Maria e José 

18. U s o  d e  O r d e m  n a  em Timbaúba dos Marinheiros, 
Arquidiocese de Fortaleza para o  Chorozinho 24 02 12
Pe. Manuel Ferreira de Freitas – 
formador da Diocese de Tianguá 
09 02 12

19. Provisão de Pároco de 
Nossa Senhora das Graças - 
Parque Potira, Caucaia - Pe. 
Francisco Josimar de Andrade 
Pires 23 02 12

20. Provisão de Vigár io 
Paroquial de Cristo Redentor – 
no Bairro Cristo Redentor em 
Fortaleza - Pe. Marcus Aurélio 
Alves Mariano, INJ 24 02 12

21. Provisão de Vigár io 
Paroquial de Menino Jesus no 
Conj. Industrial, Maracanaú - 



Paróquia Nossa 
Senhora de Lourdes

Paróquia da Catedral
Festa de São José 

Após anos de luta, o sonho 

dos féis do bairro Ellery se tornou 

realidade. No dia 11 de fevereiro de 

A Catedral Metropolitana de 2012, a capela Nossa Senhora de 

Fortaleza realizará de 10 a 19 de Lourdes se tornou oficialmente a 

março o novenário em homenagem igreja matriz da mais nova 

a seu padroeiro. São José. O tema paróquia de Fortaleza. A data foi 

está ligado à CF 2012: “Com São festejada com uma celebração 

José, Cuidemos da Saúde”. campal, na Praça Manoel Dias 

A abertura é no dia 10 de Macedo, presidida pelo Arcebispo 

março, às 18h30min, com de Fortaleza, dom José Antônio 

hasteamento da bandeira, novena Aparecido Tosi Marques.

e missa. Segundo o Arcebispo, a 

De 11 a 18 de março, às criação de mais uma paróquia é 

18h30min, haverá novena e missa. sinal do crescimento missionário da 

Durante a semana, confissão das Arquidiocese de Fortaleza, que 

9h30min às 12 horas. possui um número muito grande de 

A programação do Dia de São h a b i t a n t e s .  “ Q u a n d o  a s  

José, 19 de março, será: às c o m u n i d a d e s  c r e s c e m  e  

8h30min, missa dos enfermos; às amadurecem é importante colocar 

10h, missa dos Josés; às 12h, um pastor e um padre junto. Eu 

missa e consagração das crianças e vejo que a criação desta paróquia e 

adolescentes a Nossa Senhora; às das outras oito que foram criadas 

16h, missa das Famílias; às 17h, recentemente representam um 

procissão de São José; às sinal verdadeiro de que a Igreja 

18h30min, concelebração solene Católica está crescendo”, explica 

presidida por Dom José Antonio dom José Antonio.

Aparecido Tosi Marques, Arcebispo O padre Gilson Soares, pároco 

de Fortaleza. da Igreja Senhor do Bonfim, Monte 

Informações (85) 3231 4196, Castelo, diz que a transição foi um 

na Secretaria. processo árduo e missionário e a 
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REGIÃO SÃO JOSÉ

 REGIÕES, PARÓQUIAS E ÁREAS PASTORAIS



vibração do povo foi fundamental. 

“ C o m  m u i t a  o r a ç ã o  n ó s  O Encontro de Casais com 
conseguimos”, pontua. Cristo (ECC) da Paróquia São 

Gerardo Magela realizou no dia 10 

de março próximo passado  a 4º. 

Feira dos Talentos.
No dia 25 de março de 2012, O  evento  é  rea l i zado  

Solenidade da Anunciação do anualmente e conta com a 
Senhor, a Igreja de Nossa Senhora expressão criativa e artística dos 
do Carmo localizada no Centro grupos na exposição de artesanato, 
Histórico de Fortaleza completará floricultura, pintura, moda, além de 
cento e seis anos de bênção oficial brechó e barracas de comidas 
(1906 – 2012). Em celebração típicas. A Feira dos Talentos, ainda,  
eucarística solene aos 25/03/1906 tem como objetivo homenagear as 
Dom Joaquim José Vieira, 2º bispo mulheres, especialmente as 
diocesano, celebrou entre júbilos e  paroquianas. Este ano  a agraciada 
emoções a benção oficial da Igreja com a homenagem foi a senhora 
e da Imagem de Nossa Senhora do Maria Zilnar de Souza, participante 
Carmo com a presença de atuante da paróquia e membro do 
autoridades civis e eclesiásticas e ECC há três décadas.
pessoas da comunidade. A feira aconteceu no pátio da 

Foi um momento festivo e de Igreja São Gerardo, e quem 
ação de graças pelas maravilhas do participou comprovou o sucesso 
Senhor em nossa comunidade, dessa bela iniciativa.
fruto de muito trabalho e oração. 

Pois foram grandes os desafios 

para a concretização do sonho das 

famílias a devoção à Mãe do 
A Paróquia de Santa Luzia, na 

Carmelo. Até os dias atuais a 
P r a i a  d e  I r a c e m a ,  e s t á  

tradição devocional à virgem do 
comemorando 70 anos. O decreto 

Carmo se repete todos os dias 16 
de criação da paróquia foi assinado 

com a bênção e a imposição do 
em 13 de março de 1942 por Dom 

escapulário de N. Senhora do 
Antônio de Almeida Lustosa. 

Carmo.
A data está sendo marcada 

Paróquia São Gerardo

Rodrigo Neto e Sérgio Helano

Paróquia do Carmo 

Paróquia Santa Luzia 

Irma Cabral Caminha - Comunicação
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com a realização de um tríduo nos 

dias 10, 11 e 12 de março, com 

celebração eucarística e uma 

gincana sobre a história da 

paróquia.

No dia 13, o arcebispo Dom A Paróquia Nossa Senhora de 
José Antonio Aparecido Tosi Salette lançou no dia 22 de 
Marques celebrará a missa solene e fevere i ro  a Campanha da 
festiva pelos 70 anos da paróquia. F r a t e r n i d a d e  d e  2 0 1 2 ,  

"Fraternidade e Saúde Pública". O 

lançamento ocorreu na missa das 

19 horas da Quarta-Feira de 

Cinzas, com a presença de 

c e n t e n a s  d e  f i é i s ,  q u e  A Paróquia e Santuário São 
compareceram à celebração das Benedi to,  no centro de 
cinzas. Ao final da celebração, Fortaleza, está realizando na 
padre Fernando Antônio convidou segunda terça-feira de cada 
o médico Dr. Anastácio Queiroz, mês, das 19h45min às 21h, 
diretor do Hospital São José, que “Noite de Espiritualidade” e 
falou aos presentes sobre a convida todos os paroquianos a 
importância da Campanha da participar desse momento de 
Fraternidade desse ano. Enfatizou louvor e adoração ao Santíssimo 
alguns problemas de saúde vividos Sacramento. O Santuário São 
pela população de Fortaleza nos Benedito fica na Avenida 
últimos anos, como a dengue e o Imperador, nº 1165. 
calazar. O médico falou também Informações pelo telefone 
sobre as doenças silenciosas que (85) 3221 6264 na Secretaria 
atingem milhares de pessoas,  Paroquial.
como a diabetes, AVC, doenças do 

coração e a hipertensão. Convidou 

todos a buscar melhorias e 

qualidades de vida, fazendo 

exercícios e praticando uma boa 

alimentação. A formação foi mais 

uma iniciativa do grupo de 

Paróquia da Salette

Paróquia São 
Benedito
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REGIÃO BOM JESUS 
DOS AFLITOS



campanha paroquial formado pela coordenação da região na casa 

Pastoral da Criança, Pastoral da paroquial de Messejana e dentre os 

Pessoa Idosa, Pastoral da assuntos discutidos fizemos uma 

Sobr iedade e Pastora l  da pequena divisão da coordenação, 

Comunicação. para facilitar os trabalhos em nível 

de região, de modo que cada 

membro da coordenação ficasse 

responsável pelas urgências – 

Plano de Pastoral Arquidiocesano, 

para trabalhar e animar cada uma 

delas dentro da região episcopal.

Indicamos a seguir os nomes 

dos membros da coordenação da 

Região e sua representação nas 

cinco urgências arquidiocesanas:
Eleição da coordenação da - Pe. Daniel Morais de Sousa – 

região episcopal 2012-2013. Vigário Episcopal e Pároco de 
No dia 10 de dezembro de Nossa Senhora da Conceição, em 

2011 aconteceu na paróquia de Messejana;
Nossa Senhora do Perpétuo - Jocélio Pereira de Sousa – 
Socorro, em Mondubim, a Secretário da Região Episcopal; 
assembleia eletiva da Região - Newton José Cavalcante 
Episcopal Metropolitana Nossa Gonçalves – 1ª urgência – Igreja 
Senhora da Conceição. Dentre os em estado permanente de missão;
diversos assuntos abordados, - Pe. Fernando Nunes C. de 
fizemos um momento de escolha Araújo – 2ª urgência – Igreja: casa 
de nomes, eleição e confirmação da iniciação à vida cristã;
da nova coordenação da Região - Jocélio Pereira de Sousa - 2ª 
episcopal que deverá trabalhar, urgência – Igreja: casa da 
juntamente com o vigário iniciação à vida cristã;
episcopal, Padre Daniel Morais de - Pe. Francisco José Duarte de 
Sousa, durante dois anos, ou seja, Medeiros – 3ª urgência – Igreja: 
2012 e 2013. lugar de animação bíblica da vida e 

No dia 15 de fevereiro de da pastoral;
2012 ,  r eun imo-nos  c omo  - Alessandra Pereira da Silva 

Eleição da 
Coordenação
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REGIÃO NOSSA SRA. 
DA CONCEIÇÃO



– 3ª urgência – Igreja: lugar de mobilidade e articulação de nossas 

animação bíblica da vida e da paróquias e áreas pastorais, 

pastoral; juntamente com seus agentes de 

- José Cardoso Nunes – 3ª pastoral, no tocante a formações e 

urgência – Igreja: lugar de outras questões pastorais; 3) 

animação bíblica da vida e da Escolha das temáticas a serem 

pastoral; trabalhadas durante este ano de 

- Maria Socorro dos Santos – 2012 direcionadas à catequese da 

4ª urgência – Igreja: comunidade região episcopal; 4) a eleição, ou 

de comunidades; m e l h o r,  a  v o t a ç ã o  p e l a  

- Francisco Assis Memória permanência da equipe de 

Soares – 5ª urgência – Igreja a coordenadores da catequese em 

serviço da vida plena para todos. nível de região episcopal.

Foi um momento de muita 

reflexão, diálogo e espírito de 

fraternidade entre todos que 

estavam presentes. Nosso próximo 

No dia 11 de fevereiro passo neste sentido será dado no 

estivemos reunidos no Centro de dia 14 de abril, data em que 

Formação Dom Aloísio Lorscheider, estaremos reunidos novamente 

Messejana, com as coordenações como pastoral de animação 

de catequese das paróquias e áreas c a t e q u é t i c a .  N e s t e  d i a  

pastorais que compõem nossa apresentaremos aos presentes as 

região episcopal. Na ocasião definições dos setores com suas 

debatemos sobre diferentes paróquias e áreas pastorais. 

assuntos de suma importância E s c o l h e r e m o s  d e n t r e  o s  

para a vida e a caminhada desta participantes representantes que 

pastoral em nível de região terão como missão a articulação da 

episcopal. Dentre eles podemos catequese dentro de cada setor de 

destacar:  1)  A cr iação e animação. E, ainda, estudaremos e 

organização da pastoral de nos aprofundaremos sobre o Ritual 

animação catequética; 2) A divisão de Iniciação Cristã de Adultos 

de nossa região episcopal em (RICA).

setores, tendo em vista uma maior 

Criação e organização da 
pastoral de animação 
litúrgico-catequética. 

11Boletim Informativo - março de 2012



Conselho Pastoral 

Agenda de março.

de nossas paróquias e áreas 

pastorais com o intuito de ver No dia 25 de fevereiro esteve 
frutificar as decisões tomadas em reunido no Centro de Formação 
nossa última Assembleia de Dom Aloísio Lorscheider, durante 
P a s t o r a l  A r q u i d i o c e s a n a  toda a manhã, o Conselho Pastoral 
acontecida em novembro de 2011.da Região. Momento oportuno para 

acolhermos os novos membros que 

deverão compor nossa região, tais 
Dia 3, encontro para os como os padres que chegam e os 

Ministros Extraordinários da novos conselheiros. Durante a 
Sagrada Comunhão – MESC – na primeira parte do Conselho 
igreja matriz da Paróquia da ouvimos e nos instruímos com as 
Santíssima Trindade (José Walter); explicações sobre os Programas e 
Reunião no Centro de Formação Projetos do Plano de Pastoral 2012-
Dom Aloísio Lorscheider, com as 2015, da Arquid iocese de 
representações das pastorais Fortaleza. Miguel Brandão do 
litúrgicas paroquiais de nossa Secretariado de Pastoral foi quem 
região.nos assessorou durante todo esse 

Dia 10, encontro com a momento.
equipe de coordenação da Pastoral Passada esta primeira etapa 
de Animação Catequética da nos reunimos em pequenas 
Região, no Centro de Formação equ ipes  de t raba lho para  
Dom Aloísio Lorscheider.formarmos comissões que ficarão 

Do dia 11 ao dia 17 responsáveis pelo bom andamento 
acontecerá o encontro regional da e acompanhamento dos projetos 
Pastoral da Criança, no Condomínio que estão presentes em cada uma 
Espiritual Uirapurú (CEU), no das cinco urgências do Plano de 
bairro do Dias Macedo.Pastoral, a serem trabalhados em 

Dia  17,  encontro  dos  toda a Região Episcopal de 2012 a 
Ministros Extraordinários da 2015. Cada uma das comissões 
Palavra – MEP – no Centro de reunidas marcou datas para 
Formação Dom Aloísio Lorscheider, futuros encontros. 
em Messejana, a partir das Contando com a participação 
14h30min. Dentre os assuntos a de  todos  (as)  esperamos  
serem discutidos estaremos desempenhar um trabalho dentro 
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organizando a investidura que Curso para Ministros 
acontecerá no dia 31 de março, às 

da Palavra19 horas, na Paróquia Nossa 
A  R e g i ã o  E p i s c o p a l  Senhora do Perpétuo Socorro, Alto 

Metropolitana Nossa Senhora da Alegre. A celebração será presidida 
Conceição abriu inscrição para o pelo senhor arcebispo Dom José 
curso para os novos Ministros da Antônio Aparecido Tosi Marques. 
Palavra em suas paróquias e áreas Contamos com a presença de todos 
Pastorais. Os interessados devem os ministros neste encontro, e 
procurar na secretaria de sua convidamos padres e leigos da 
paróquia o formulário de inscrição, Região Episcopal para participar 
preenchê-lo corretamente, levá-lo desse momento solene de 
ao pároco de sua Paróquia, afim de confraternização. Durante o mês 
que por ele seja assinado. Depois de março estão abertas as 
deve entregá-lo à Secretaria da inscrições para o curso de Ministro 
Região Episcopal.da Palavra da Região. Os 

O Curso terá início no dia 14 interessados devem entrar em 
de abril, às 14h30min, no Centro contato com a secretaria da região 
de Formação Dom Alo ís io  pelo fone: (85) 3274-2588. 
Lorscheider, em Messejana. Outras Dia 25, encontro de formação 
informações com José Cardoso contínua para o setor II da Pastoral 
pelos fones: (85) 3274-2588 e (85) da Criança, em Messejana.
8883-2857. Durante o mês de março e 

abril acontecerão em todas as 

paróquias e áreas pastorais da 

Região Episcopal visitas dos 

membro s  da  Pa s t o ra l  d a  

Comunicação (PASCOM). 
- A comunidade Santa Fé, da 

Paróquia Nossa senhora das 

Graças, no Parque Santa Maria, 

celebrará no período de 10 a 19  de 

março, a festa de São José, com o 

tema “Com São José queremos 

evangelizar nossas famílias com o 

Paróquia do Parque 
Santa Maria 
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auxílio de Jesus, a luz do mundo” guarda fiel das Famílias”. Todas as 

(Mt 5,4). Durante o evento haverá comunidades estão convidadas a 

confissões e presença de padres participar. A festa tem como 

convidados. Todo o recurso objetivo contribuir para que as 

arrecadado durante os festejos famílias tomem consciência de ser 

será em prol da reforma do igreja missionária.

p r e sb i t é r i o  da  cape l a .  O  Todas as noites, haverá missa 

encerramento se dará com uma às 19h30min. Presidirão as 

procissão, saindo da igreja matriz celebrações:

do Santa Maria até a capela do Dia 10, Pe. Luciano, vigário 

Santa fé, seguida de Celebração paroquial da Área Pastoral; 

Eucarística presidida pelo párocom Dia 11, Pe. Élio, pároco da 

Padre Dênis Acácio. Paróquia São Francisco de Assis, 

- A Pastoral da Comunicação bairro Dias Macedo;

da paróquia realizará um encontro Dia 12, Pe. Glailson, vigário 

de formação no dia 15 de março paroquial da Área Pastoral São 

com tema "PASCOM, a força da Francisco de Assis, bairro Vila Velha 

comunidade!"  Nesse dia, serão e vigário episcopal da Região 

traçadas as metas para este o ano. Metropolitana Nossa Senhora da 

- No 18 de março, às 9 horas, Assunção; 

haverá formação para os Ministros Dia 13, Pe. Júlio Cesar, vigário 

Extraordinários da Sagrada paroquial da Paróquia Nossa 

Comunhão, MESC, com o tema Senhora da Glória, bairro Cidade 

"Como fazer uma celebração da dos Funcionários;

Palavra". Coordenação do Pároco. Dia 14, Pe. Raphael, reitor do 

Seminário Propedêutico Dom 

Aloísio Lorscheider 

Dia 15, Pe. Franzé, vigário 

paroquial da Paróquia São 

Francisco de Assis, bairro Dias 
A Área Pastoral São José, no Macedo; 

Barroso II realiza de 10 a 19 de Dia 16, Pe. Daniel, pároco da 
março a festa de seu padroeiro Paróquia Nossa Senhora da 
tendo como tema “São José Conceição, Messejana, e Vigário 
escolhido por Deus Pai para ser o Episcopal da Região Nossa Senhora 

Área Pastoral do 
Barroso II 
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da Conceição; palestra e reflexão sobre a 

Dia 17 Pe. José Benício, reitor Campanha da Fraternidade 2012.

do Seminário Arquidiocesano São Padre Élio Correia, pároco 

José de Filosofia; local, fez a abertura e Geni 

Dia 18 Dom José Antonio Sobreira, da Equipe de Campanha 

Aparecido Tosi Marques, Arcebispo da Arquidiocese, palestrou sobre o 

Metropolitano de Fortaleza. tema da CF 2012 “Fraternidade e 

No dia 19 de março, às Saúde Pública”. Em seguida foi 

17h30min, haverá procissão feito momento de partilha com 

seguida da Santa Missa presidida informações dos paroquianos 

pelo Pe.  Fernando Nunes, vigário sobre  os problemas enfrentados 

paroquial da Área Pastoral São com o atendimento no Sistema 

José, Barroso II. Único de Saúde, SUS. O encontro 

Área Pastoral São José, bairro foi de grande importância para 

Barroso II, fica na Av. Pompílio d e s e n v o l v i m e n t o  d o s  

Gomes (Castelo de Castro), 300, encaminhamentos e busca de 

Passaré. Os Vigários paroquiais da soluções coletivas.

Área Pastoral são o Pe. Fernando F o i  s o l i c i t a d o  p e l a  

Nunes Custódio de Araújo, comunidade outro momento com a 

responsável pela Área Pastoral, e E qu i p e  d e  Campanha  d a  

Pe. Luciano Gonzaga da Silva. A r q u i d i o c e s e  p a r a  

Contato: (85) 9987 9963. aprofundamento  da CF 2012 e  

com os profissionais de saúde. 

Todos elogiaram e parabenizaram 

a iniciativa da CNBB  na escolha do 

tema em prol da sociedade tão 

sofrida  e o caos em que esta a 

saúde no Brasil. 
A Pastoral da Pessoa Idosa da 

Paróquia São Francisco, no bairro 

Dias Macedo,  esteve reunida com 

a comunidade, representantes de 

associações, movimentos sociais 

organizados e membros do fórum 

de desenvolvimento social para 

Paróquia de Dias 
Macedo
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Área Pastoral de Infomes da Região
Álvaro Weyne

Escola de formação

Encontro dos padres

Encontro da PASCOM

A Comunidade São José está 
realizando, desde o dia 01 até o dia Dia 17 de março a partir das 
19 de março, a festa de seu padro- 7h30 estaremos acolhendo os 
eiro tendo como tema “São José: a alunos da Escola de Formação para 
Saúde na Terra necessita da tua 

darmos inicio à segunda etapa de 
intercessão”. 

estudos e reflexão em torno da Durante a festa estão acontecendo 
pessoa de Jesus Cristo, introdução visitas, celebrações, missas, apre-
às sagradas escrituras e reflexões sentações e barracas. No dia 19 de 
pastorais. A Escola de Formação março, Dia de São José a progra-

mação será: conta com a participação de 
Às 8h, Batismo e Primeira representantes de todas as 

Eucaristia; às 17h, saída da procis- paróquias. As aulas têm início às 8h 
são seguida de missa presidida e segue até as 16h, na sede da 
pelo Pe. Pedro abordando tema 

Região, em Guanacés. 
“São José: a Saúde no Mundo 
necessita da tua intercessão”. Após 
a missa haverá bingo de um venti-

Será realizado, dia 20 de lador, um gril e uma TV LCD 26”.
março, terça-feira, das 8 às 12 A Comunidade São José fica na Rua 

Ferreira dos Santos, nº 254. horas, na Paróquia Nossa Senhora 
Informações pelo telefone (85) da Penha, em Sucatinga, encontro 
3228 5365 na Área Pastoral do Álva- dos padres da Região. O mesmo 
ro Weyne com Celestina. tem como objetivo fortalecer a 

comunhão e a partilha entre os 

presbíteros.

Com o objetivo de melhorar a 

comunicação entre as paróquias, 

REGIÃO NOSSA SRA. 
DA ASSUNÇÃO

REGIÃO PRAIA 
S. PEDRO e S. PAULO
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pastorais e movimentos, bem 

como fazer um levantamento dos 

diversos meios de comunicação 

utilizados pelas paróquias, será 

realizado no dia 24 de março das 

8h às 12h, em Guanacés, sede da 

Região, encontro da Pascom. Será 
      A Região Episcopal Sertão assessorado pelo Setor de 

São Francisco das Chagas tem um Comunicação da Arquidiocese.
diretório complementar sobre 

missas. Este diretório foi elaborado 

e aprovado em Assembleia da Também no dia 24, o Setor 
Região Sertão em fevereiro de Juventude se reunirá no salão 
2004 e recebeu o apoio do senhor paroquial em Guanacés para 
Arcebispo Dom José Antonio. Vem encaminhamentos de suas ações. 
servindo de orientação aos novos O encontro será das 8h às 12 
padres que chegam à Região. É horas.
preciso unificar e traçar metas que 

possibilitem a vivência verdadeira 

e transparente no exercício da 

nossa  co r responsab i l i dade  

pastoral.
A Paróquia São José de 

      Por isso o diretório vem 
Ribamar, em Aquiraz, está reali-

sendo utilizado e cobrado, visto zando de 9 a 19 de março a festa de 
que temos um enorme desafio de seu padroeiro. De 10 a 18 de 
evangelizar para superar velhas março, às 18h30min, novenas e 
práticas que não condizem com o missas. No dia 19 de março, dia de 

São José, às 9h, missa; às 17h, ens inamento da igreja.  A 
procissão terminando com missa celebração eucarística não é 
campal. Informações pelo telefone comércio, nem privilégio de 
(85) 3361 1122. p a r t i c u l a r i d a d e s  e  

individualidades. Vamos lutar para 

uma verdadeira conversão 

pastoral.

Diretório 
Complementar

Setor juventude

Paróquia de Aquiraz 

REGIÃO SERTÃO 
S. FCO. DAS CHAGAS
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Missas especiais e missas 
particulares

Notícias e informes

devem multiplicar as celebrações 

das missas para atender os desejos 

do povo, menos por motivo de 1- Todas as missas são 
ganhar algum dinheiro extra.celebradas na comunidade e com a 

7- N o r m a l m e n t e  comunidade. Não existem mais 
colocam-se as intenções especiais missas particulares.
na missa da comunidade. O padre 2- Onde existem igrejas 
p o d e r á ,  d e n t r o  d e  s u a  ou capelas paroquia is,  as 
responsabilidade e usando o celebrações dos sacramentos não 
critério pastoral, celebrar uma podem ser mais realizadas em 
missa extra, fora do roteiro das casas particulares.
missas previamente estabelecidas 3- Nas comunidades que 
para as comunidades, mas será ainda não construíram sua capela 
sempre uma missa na comunidade paroquial, a celebração dos 
e com a comunidade.sacramentos acontece em lugar 

F o n t e :  D i r e t ó r i o  digno, previamente escolhido pelo 
complementar sobre missas – pároco.
Região Episcopal São Francisco das 4- E m  c a p e l a s  
Chagas.particulares ou casas particulares 

só  podem ser  ce lebrados  

sacramentos com licença do 
1. Dia 6 de março, pela ordinário local (bispo ou vigário 

manhã, realiza-se o encontro dos episcopal), se tiver algum motivo 
padres da Região, em Paramoti, forte, que justifique esta decisão.

2. No dia 8 de março, 5- Quem pres ide  a  
realizou-se o Conselho Pastoral da celebração da santa missa num 
no Centro de Catequese, em âmbito da paróquia é somente o 
Canindé. Foi o primeiro encontro pá roco,  ou  seus  v i gá r i o s  
após a Assembleia Arquidiocesana paroquiais. Qualquer outro 
de Pastoral.sacerdote necessita da licença do 

3. A  e q u i p e  d o  pároco para poder celebrar.
catecumenato de nossa região 6- O pároco celebra 
estará reunida no próximo dia 30 normalmente todo dia a santa 
de março em Canindé. Desde o ano missa; por motivo de caridade 
passado, essa equipe vem se pastoral poderá binar (celebrar 
reunindo e continuará durante todo uma segunda vez). Mas não se 
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esse ano. Santa Luzia no Bela Vista, e 

4. Acontecerá na Região procissão para a igreja matriz; às 

Sertão São Francisco das Chagas o 19h, Celebração Eucarística na 

mutirão de confissões na semana igreja matriz com a Bênção dos 

santa, nas seguintes paróquias da Ramos.

região: Segunda-feira santa: às 9 h, 

dia 2 de abril – em Itapebuçu; Missa dos enfermos na igreja 

dia 3 de abril – em Paramoti; matriz.

dia 4 de abril – nas paróquias Terça-feira santa: às 8h e às 

de Campos Belos e Caridade. 15h,  Conf i ssões;  às  17h,  

As confissões serão sempre Celebração Eucarística.

no período da manhã. Quarta-feira santa (páscoa 

dos alunos): às 9h e às 15h, 

Celebração Eucarística na igreja 

matriz.

Quinta-feira santa: às 17h, 

Ce lebração Eucar í s t i ca  da  
No dia 3 de março aconteceu instituição da Eucaristia e 1ª 

o  p r ime i r o  en con t r o  da s  comunhão das crianças. Após a 
comunidades da Paróquia Nossa eucar is t ia ,  t rans ladação e 
Senhora das Dores, em Campos a d o r a ç ã o  a o  s a n t í s s i m o  
Belos, a mais nova paróquia da sacramento no salão paroquial.
Região. Nos dias 16, 17 e 18 de Sexta-feira santa: às 15h, 
março será realizada na paróquia o Celebração da paixão e morte de 
tríduo de São José. Esperamos nosso senhor Jesus Cristo. Em 
uma boa participação dos fiéis. seguida, procissão e Via-Sacra 

pelas ruas da cidade.

Sábado santo: às 20h, 

Celebração eucarística da Vigília 

Já se aproxima a Semana Pascal.

Santa, e a Paróquia Senhora Domingo de Páscoa: às 8h e 

Sant'Ana em Paramoti já está com às 19h, Celebração Eucarística na 

sua programação. igreja matriz.

Domingo de Ramos: às 8h, 

Bênção dos Ramos, na igreja de 

Paróquia de Campos 
Belos

Paróquia de Paramoti
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Aniversariantes de abril

NASCIMENTO 22 Pe. Hemetério Alixandre de Santiago
23 Pe. Luiz Madeira Bezerra Júnior

1 Pe. Antônio Carlos Tamboril Moreira 23 Pe. João Tryboba, SDS
3 Diác. Antônio Kaubi Lopes da Silveira 25 Frei Ademir A. do Nascimento, OFMcap
4 Pe. Raimundo Ivan de Araújo 25 Pe. Luiz Alberto Chaves Freire
4 Pe. Neri Feitosa 26 Diác. Francisco Carlos Alves dos Santos
5 Pe. Carlos Valteórgenes de Almeida, SDS 27 Pe. Reginaldo Guimarães Lima
6 Pe. Francisco Josimar de Andrade Pires 27 Mons. Philip Fouad Louka
6 Frei Carlos Antônio R. da Rocha, OFMcap 28 Pe. Ligório Limberger, MI
7 Pe. Sóstenes Tavares Luna, MSF 28 Diác. Antônio Policarpo de Alcântara
7 Pe. José Francisco de Sousa 28 Pe. Batista Poinelli, FN
7 Pe. Raimundo Nonato Rezende, SJ 28 Pe. Enemias Freire de Almada
8 Pe. Manoel Barbosa Araújo, CM 28 Pe. Mauricio Nimauro Barbosa Rêgo
8 Pe. José Eudázio do Nascimento Cruz 28 Frei Fco. de Paulo Pereira da Silva, OFMcap
8 Frei Antônio Antenor dos Santos, OFMcap 30 Frei José Alberto Moreno Carrillo, OAR
9 Pe. Wagner dos Santos Braga
10 Pe. Djailton Pereira da Silva, SJ
10 Pe. João Wilkes R. Chagas Júnior, CSSh
11 Pe. Gilson Nunes da Silva, FN
12 Pe. Marcelo (Patrick) Lavery, C.Ss.R 2 Pe. Eduardo Fabrício Damasceno Cruz, INJ
13 Pe. Francisco Evaristo Marcos 5 Pe. Giovanni Cozzetti (Vicente)
14 Pe. Francisco Rodrigues de Souza 6 Mons. Francisco Manfredo Thomaz Ramos
16 Pe. Raimundo Santos dos Santos, MI 17 Pe. Francisco Ivo Sousa Nascimento, CM
16 Pe. Francisco Mirton Bezerra de Lavor 20 Pe. Wilson Fernandes da Silva
17 Pe. Leonardo Henrique de A. Wágner 20 Pe. João Maria Araújo
17 Pe. José Alexandre Brandão Menezes 25 Pe. Sergio Giacinto Cometti, FN
17 Diác. José Gilson e Silva
18 Pe. Jean Nogueira Moreno
18 Pe. José Daniel Nunes de Paulo, FSA
18 Pe. Antônio Furtado Sobrinho, CCSh
19 Pe. João Pessoa de Carvalho
19 Pe. Abel Jakson Peixoto Lima
19 Pe. Pedro Vicente Ferreira, SJ
20 Pe. Marcelo Silva Holanda
21 Diác. Joaquim Lima Júnior
21 Pe. José Pablo Hernandez Gil Monfort, SJ
22 Pe. Francisco Almeida Viana, CCSh

ORDENAÇÃO SACERDOTAL

PRESBÍTEROS
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Dom José Luiz Antonio, arcebispo de nossa igreja 
arquidiocesana, ganhe logo um 

Estamos com um gostinho de 
outro auxiliar tão bom, tão santo e 

saudade e quase com um 
tão presente como foi dom José 

sentimento de perda. Dom José 
Luiz e que  junto com dom Rosalvo 

Luiz deixa Fortaleza e vai ser bispo 
o auxil ie no pastoreio da 

da Diocese de Pesquei ra,  
Arquidiocese de Fortaleza.

Pernambuco. Perdemos, Pesqueira 
A celebração de 

ganhou, mas tudo é 
posse será no dia 14 de 

Reino de Deus, e lá 
abril, às 17 horas, na 

ele saberá servir o 
Catedral Diocesana de 

povo de Deus como 
Santa Águeda, em 

tão bem o fez aqui.
Pesqueira,PE.

O Secretariado 
Para homenageá-

de  Pas tora l ,  as  
lo transcrevemos aqui 

Pastorais Sociais, a 
alguns trechos de sua 

P a s t o r a l  d a  
e n t r e v i s t a  a  u m  

Comunicação, as 
repórter do Jornal do 

diversas pastorais 
Comércio do Agreste, 

ligadas à Dimensão 
no  ca l o r  da  sua  

M i s s i o n á r i a ,  a s  
transferência:

pastorais e grupos 
que compõem o 
setor Juventude, os 

Nasci a 23 de padres e as religiosas 
janeiro de 1957, na que o procuravam 

cidade de Itirapina (SP). Sou filho muito para pedir aconselhamento, 
de Luiz Ferreira Salles (falecido) e para convidá-lo para celebrações 
Abigail Aparecida Leme Soares ou encontros, grupos da sociedade 
Salles. Em 1970 entrei para a cearense e dos meios de 
Congregação do Santíssimo comunicação que o buscavam em 
Redentor (Redentoristas). Fiz algumas situações em que a 
minha profissão religiosa em 31 de presença da Igreja era importante, 
janeiro de 1982. Fui ordenado todos iremos sentir a sua ausência. 
sacerdote no dia 14 de dezembro Obrigado, Dom José Luiz. O 
de 1985.senhor é muito bom, muito santo, 

Traba lhe i  nas  M issões  sempre presente.
Populares, residindo em Tietê (SP), Praza aos céus que Dom José 
em 1986 e 1987; em Garanhuns 

Sobre sua vida:
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(PE), de 1988 a 1996, fui 
c o o r d e n a d o r  d a  e q u i p e  
missionária; de 1993 a 1995 fui O bispo não é pastor de uma 
conselheiro na Vice-Província do diocese sozinho. Os padres, 
Recife (PE); de 1996 a 2004, fui religiosos e religiosas, os leigos são 
eleito superior vice-provincial da colaboradores no ministério 
Vice-Província Redentorista de episcopal. Conto ainda com os 
Recife; de 2002 a 2004, fui irmãos bispos do Regional NE 2. 
administrador paroquial na Juntos, abertos à voz do Espírito, 
Paróquia de São Pedro, em saberemos  discernir os caminhos 
Caraúbas, Diocese de Campina de Deus. Tenho consciência de que 
Grande (PB); em 2005 fui já existe uma Igreja viva, atuante, 
nomeado reitor da casa de Teologia presente nas diversas realidades 
Inter-Provincial dos Missionários da diocese. Cabe àquele que 
Redentoristas em Fortaleza. No dia chega, conhecer, somar, animar 
02 de Fevereiro de 2006 fui uma missão que não começa 
nomeado pelo Papa Bento XVI agora, mas que já tem uma 
Bispo Auxiliar de Fortaleza, sendo caminhada de 93 anos de história.
ordenado na capital cearense no 
dia 17 de março do mesmo ano. 

Gosto muito do que fala o 
É sempre uma surpresa, Concílio Vaticano II, no decreto 

porque a preocupação maior no dia Apostolicam actuositatem: "A 
a dia não é quando vai ser missão da Igreja não consiste só 
transferido, mas o trabalho pelo em levar aos homens a mensagem 
Reino. Na Igreja o padre e o bispo de Cristo e sua graça, senão 
são missionários a serviço do também em penetrar do espírito 
Evangelho. Tenho falado por aqui evangélico as realidades temporais 
que só mudo de quarto, a casa é a e aperfeiçoá-las". Parafraseando a 
mesma.  Em carta escrita à Evangelii Nuntiandi, números 14 e 
nunciatura aceitando o pedido 80, digo que a missão da Igreja é 
escrevi: acolho a nomeação como evangelizar sob ação do Espírito 
um servidor da Igreja, confiando Santo, com alegria, mesmo entre 
que a bondade e a graça de Deus lágr imas, pois evangel izar 
não hão de me faltar nesta nova constitui a graça e vocação própria 
missão. da Igreja, sua identidade mais 

Sobre o trabalho como bispo 
na nova diocese:

Sobre a missão da Igreja nos 
tempos atuais:

Sobre sua transferência: 

22 Boletim Informativo - março de 2012



profunda. Campanhas da Fraternidade que, 
ao longo de décadas, vêm levando 
a sociedade a  discussões de 
assuntos relevantes para o bem Creio que a Igreja tem 
comum, seja na preservação do contribuído muito nas questões 
meio ambiente, seja na questão da sociais, pois como diz o Papa Bento 
violência, da saúde publica, etc. XVI na Carta Encíclica Deus Caritas 
Assuntos como o tráfico de seres Est, nº 25, “Para a Igreja, a 
humanos,  trabalho escravo, caridade não é uma espécie de 
migrações,  a  s i tuação da atividade de assistência social que 
população de rua e outros se poderia mesmo deixar a outros, 
semelhantes  estão, hoje, no mas pertence à sua natureza, é 
coração da Igreja cuja grande expressão irrenunciável da sua 
colaboração, acredito, é à luz da própria essência”.
Palavra de Deus anunciar que  Ele é A Igreja sempre se coloca nas 
Pai de todos e que  violar a vida fronteiras da evangelização no 
humana, da sua concepção à m u n d o  d o s  p o b r e s  e  
morte, é ferir o coração de Deus.marginalizados. Hoje, como no 

tempo de Jesus, as multidões 
pobres estão “cansadas e abatidas 
como ovelhas sem pastor”. Esta Acredito no Deus amoroso, 
vocação de fronteira da igreja, compassivo e misericordioso. É por 
sobretudo na atuação da Cáritas e isso que escolhi como lema de meu 
das Pastorais Sociais, está episcopado “Deus é Amor”. Esse 
presente no trabalho da CPT que se Deus, como lembra Santo Afonso, 
coloca junto dos que são expulsos fundador dos Miss ionár ios 
com violência de suas terras, do Redentoristas, em seus escritos,  é 
CIMI quando se ergue  em defesa um Deus dos contrastes que em 
dos indígenas. Esta mesma Jesus vem cativar irresistível e 
vocação de fronteira aparece hoje livremente cada um de nós. O 
nas pastorais voltadas para as Verbo feito carne, o grande feito 
novas camadas marginalizadas do pequeno, o Senhor convertido em 
mundo urbano: a Pastoral da escravo, o forte feito frágil, o rico 
Mulher Marginalizada, do Menor, feito pobre, o excelso humilhado. 
da HIV/Aids, dos Migrantes e 
outras.

R e s s a l t o ,  a i n d a ,  a s  

Sobre as questões sociais:

Miguel Brandão

Sobre o Deus de sua fé:
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Aniversário de padre 
Armindo Magalhães 
Duque 

Bispo de Crateús em 
clima de despedida

Dom Jacinto nasceu em 1947, 
em Bacabal (MA). Estudou Filosofia 
no Seminário Provincial de 
Fortaleza (CE) e Teologia no 
Seminário Provincial do Nordeste, 

No dia 19 de março de 2012., 
em Recife (PE). Também é formado 

padre Armindo Magalhães Duque, 
em Psicopedagogia, pelo Centro 

S a c e r d o t e  S a c r a m e n t i n o ,  
E c u m ê n i c o  d e  S e r v i ç o  à  

completará 25 anos de vida 
Evangelização Popular, em Viamão 

sacerdotal. Promotor Vocacional 
(RS).

da Região Nordeste, Ecônomo e 
Foi ordenado sacerdote em 15 

vigário paroquial da Paróquia São 
de janeiro de 1972 fazendo parte 

Benedito, no bairro Centro, padre 
do clero da diocese de Bacabal. Foi 

Magalhães celebrará seus 25 anos  
escolhido bispo de Crateús no dia 

com celebração de Ação de Graças 
18 de fevereiro de 1998, cargo que 

às 18 horas na Igreja de São 
assumiu em maio do mesmo ano. 

Benedito, Santuário de Adoração. 
No Regional Nordeste I Dom 

Ele convida a todos os sacerdotes 
Jacinto era o Bispo de referência da 

para se fazerem presentes neste 
Comissão para a Comunicação. O 

grande momento festivo, assim 
novo arcebispo de Teresina é autor 

como os paroquianos e amigos.
de vários livros de assistência 

Informações pelo telefone: 
espiritual e pastoral. 

(85) 3221.6264
Sua posse se dará no dia 6 de 

maio.

 O Santo Padre, o papa Bento XVI 
nomeou no dia 22 de fevereiro dom 
Jacinto Furtado de Brito Sobrinho, 
bispo da diocese de Crateús como 
novo arcebispo de Teresina. Dom 
Jacinto sucede a dom Sérgio da 
Rocha, que foi transferido para a 
arquidiocese de Brasília (DF) no dia 
15 de junho de 2011.
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Comissão 
Arquidiocesana dos 
Diáconos 

Falecimento do 
Diácono Auricélio

Fortaleza com a imposição das 
mãos e oração consecratória de 
Dom José Antonio Aparecido Tosi 
Marques, arcebispo metropolitano. 

A lguns  d ias  após  sua 
No dia 11 de fevereiro 

ordenação diaconal, foi detectado 
passado, aconteceu no Centro de 

um tumor cancerígeno na cabeça e 
Pastoral Maria Mãe da Igreja a 

internado no Hospital Cura d'Ars. 
assembleia arquidiocesana dos 

Passou ao longo desses oito meses 
d i áconos  pe rmanentes  da  

por várias intervenções cirúrgicas.  
Arquidiocese de Fortaleza, quando 

Por causa de sua saúde já muito 
foi eleita a nova comissão para o 

fraca, seu corpo já bastante 
biênio 2012 – 2013.

debilitado, não foi ordenado 
Presidente: Diác. Francisco 

presbítero, em dezembro, junto 
Fernandes de Almeida.

V i ce -P res iden te :  D iác .  
Francisco Carlos Alves dos Santos.

Secretário: Diác. Raimundo 
Nonato Cardoso.

Tesoureiro: Diác. Francisco 
Aurimar de Moura.

Vice-Tesoureiro: Diác. José 
Cristiano Silva.

com seus colegas de seminário e de 
ordenação diaconal.

Seu corpo foi velado na Igreja 
Matriz da Paróquia Senhor do Faleceu às 10 horas do dia 12 
Bonfim, no bairro Monte Castelo. de março, vítima de falência 
Vária missas foram celebradas múltipla dos órgãos, o diácono 
durante o velório. Dom José Francisco Auricélio da Silva.  
Antonio presidiu a concelebração e Nasceu no dia 6 de setembro de 
as exéquias na manhã do dia 13. 1978 no Sítio Santo Elias,  
De lá seu corpo foi levado para a município de Meruoca, Ceará. Foi 
Paróquia do Conjunto Palmeira, ordenado diácono no dia 10 de 
onde mora sua família. De lá o junho de 2011 na Catedral de 
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cortejo seguiu para o cemitério 
Jardim Metropolitano. 

A Arquidiocese de Fortaleza, 
durante todo o período de 
enfermidade, procurou dar-lhe o 
tratamento e conforto necessários. 
À sua família nossa solidariedade 
fraterna. A Deus nossos rogos para 
que já tenha acolhido pelos méritos 
de Jesus Cristo o nosso amigo e 
irmão Auricélio em sua morada. 
Bendito seja o nome do Senhor.

Recado de Padre 
João Lúcio Benfica

Marta Andrade

Missionários Sacramentinos de 
Nossa Senhora. Mando um forte 
abraço a sua equipe de trabalho da 
PASCOM e demais amigos do 
secretariado e da Arquidiocese. No 
esp í r i t o  m iss i onár i o  a l ém 
fronteiras o meu carinho para 
todos. Que Deus ilumine a todos.

É importante saber: Padre 
João Lúcio Benfica esteve na 
Arquidiocese de Fortaleza por 
vários anos. Foi pároco da Paróquia 
de Pajuçara e Vigário Episcopal da 
Região Episcopal Metropolitana 3, 
hoje Região Episcopal Nossa 
Senhora da Conceição. Depois de 

“ Aqui é o Padre João Lúcio. passar um período em Minas 
Estou trabalhando aqui na Gerais é missionário em Angola, 
província do México, na aldeia de África. 
Cavungo, (Nana Candundo) em 
Angola. A missão aqui é exigente. 
O povo é carente de tudo. Falta 
educação, há um grande número 
de analfabetismo, devido ao tempo 
prolongado em que o país viveu em 
guerra,

muitas coisas estão para 
reconstruir. O povo é alegre e nos 
recebeu bem. Estou aqui com o 
Padre Renato que trabalhou em 
Nova Jaguaribara, também 
Missionário Sacramentino de 
Nossa Senhora.

Continue rezando ai por nós. 
Sucesso. Mais informações sobre 
os trabalhos daqui podem ser 
en con t rada s  no  s i t e  do s  
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PASTORAIS

Pastoral da Pessoa Conselho de Leigos 
Assembleia Extraordinária Idosa e CF 2012

O Conselho Arquidiocesano 
Em muitas comunidades e 

de Leigos convoca e convida os 
paróquias estão acontecendo, 

Padres, religiosos, consagrados, 
durante a Quaresma, encontros de 

integrantes de movimentos, 
formação, mesas de debates e 

serviços, associações, novas 
reflexões sobre o tema da 

comunidades, leigos e leigas em 
Campanha da Fraternidade. 

ge ra l ,  a  pa r t i c i pa rem da  
Assim, vai se fortalecendo a 

Assembleia Geral Extraordinária a 
unidade eclesial.  A Pastoral da 

realizar-se no dia 31 de março no 
Pessoa Idosa (PPI) da comunidade 

Centro de Pastoral Maria Mãe da 
São Pedro e São Paulo de Antônio 

Igreja, na rua Rodrigues Junior, 
Bezerra reuniu os idosos da 

300  das 8  às 12 horas.
comunidade no domingo dia 26 de 

A Assembleia tem por 
fevereiro para um momento de 

objetivos: a) eleger a nova 
partilha, informações e integração 

presidência e o colegiado fiscal do 
de vivências sobre o tema que este 

Conselho Arquidiocesano de 
ano reflete a “Fraternidade e a 

Leigos; b) Proporcionar formação 
Saúde Pública”. A participação dos 

e informação aos participantes da 
idosos tornou o momento rico em 

Assembleia.                                  
espiritualidade e responsabilidade 

T e m a  e m  d i á l o g o :  
cristã e social. Foi feito um debate 

Fraternidade e Saúde Pública - 
da situação do atendimento da 

CF/2012.
saúde pública na comunidade e 

Conforme o que determina o 
como os idosos e a Pastoral da 

estatuto em vigor, em seus artigos 
Pessoa Idosa, poderiam colaborar 

9º e 11º, deverão participar com 
com a campanha da fraternidade. 

direito a voz e voto: um 
Todos sabem e reconhecem a 

representante de cada Região 
importância do Sistema Único de 

Episcopal; 
Saúde, SUS.  A assessora foi Geni 

um representante de cada 
Sobreira, da Equipe de Campanha 

Paróquia e Área Pastoral; o 
da Arquidiocese.

Coordenador de cada Movimento, 
o Coordenador de cada Nova 

Comunidade; o Coordenador de 
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cada Associação; o Coordenador contou com presença dos 
de cada Serviço; o Coordenador representantes de todas as 
das CEBs; o Coordenador das comunidades de pescadores do 
P a s t o r a i s  S o c i a i s ;  u m  Estado acompanhadas pela CPP e 
representante dos mundos os parceiros da pastoral. As linhas 
específicos (convidado); os que conduzirão a ação pastoral da 
membros da Presidência; os CPP em 2012 serão: trabalho e 
membros do Colegiado Fiscal; os renda, direitos e organização, 
membros da Equipe de Formação. território e meio ambiente. 

A participação dos delegados O Conselho Pastoral dos 
acima citados é imprescindível Pescadores tem sua sede na 
para que haja quórum e o Conselho Avenida Francisco Sá, 1823, A1, 
possa realizar sua eleição e, com bairro Jacarecanga, Fortaleza. 
nova Presidência, prosseguir em Quem quiser conhecer um pouco 
suas atividades, contribuindo na m a i s  a  C P P   a c e s s e :  
ação evangelizadora da Igreja. www.cppceara.blogspot.com.

Contamos com a presença 
representativa e fraterna, para 
junto com outros que servem com 
amor à nossa Igreja, fortalecermos 
nossa vocação batismal e a 
dignidade de ser Povo de Deus a A equipe arquidiocesana da 
caminho. Campanha da Fraternidade e a 

Contato: Elenise 8874 4145; articulação arquidiocesana das 
Isaura 3236 6441; Jarbas 3224 Pastorais Sociais estiveram 
3160; Nailê 3219 1958;  Neta reunidas no dia 29 de fevereiro 
9618 7282; Maria José 3224 5503. com a Secretaria de Saúde do 

Município de Fortaleza e marcaram 
encontro para aprofundamento da 
campanha e mais esclarecimento 
sobre o  funcionamento do 
Sistema Único da Saúde, SUS. O 

Nos três primeiros dias de local será o Centro de Pastoral 
março, o Conselho Pastoral dos Maria, Mãe da Igreja.
Pescadores, CPP, do Regional Também foi firmada parceria 
Nordeste I da CNBB realizou a sua para presença de representante do 
Assembleia anual de avaliação e SUS nas comunidades para roda de 
planejamento. A assembleia conversa e esclarecimento de 

Equipe da CF e 
Pastorais Sociais 

Conselho Pastoral 
dos Pescadores
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funcionamento de atenção básica percorrendo as ruas Conde d’Eu, 
de saúde e  funcionamento dos Sena Madureira, Guilherme Rocha, 
postos de Saúde. Rua do Rosário chegando à Praça 

A reunião contou com  a General Tibúrcio. Depois segue 
presença da Pastoral da Pessoa pela Rua do Rosário até a Praça dos 
Idosa, Pastoral do Povo da Rua, Voluntários, voltando pelas ruas 
P a s t o r a l  d a  C r i a n ç a  e  General Bezerril, Floriano Peixoto, 
representantes das Pastorais Castro e Silva até a Praça Dom 
Sociais. Pedro I onde,  às 18 horas, se dará 

o encerramento. 

A articulação das Pastorais 
Sociais da Arquidiocese de 
Fortaleza realizará uma celebração 

A Pastoral da Sobriedade 
do Domingos de Ramos, no dia 1º 

sens ib i l i zada  pe la  g rande  
de abril, às 8h30min, na Praça dos 

destruição que as drogas lícitas e 
Leões.

ilícitas vêm causando em toda a 
sociedade destruindo física, mental 

As Pastorais Sociais, Cebs e 
e socialmente milhares de pessoas, 

Organismos da Arquidiocese de 
especialmente os jovens, lançará 

Forta leza neste tempo de 
no próximo dia 24,  o projeto de 

Quaresma, associando-se à 
prevenção as drogas. O projeto 

Campanha da Fraternidade de 
tem como objetivo mobilizar e 

2012, que tem como tema 
consc ient i zar  pa is ,  f i lhos ,  

“Fraternidade e Saúde Pública”, e 
adolescentes, jovens, educadores 

aos sofrimentos de Cristo, 
e agentes pastorais ao grande 

conclamam a todos os cristãos para 
desafio que é a dependência 

refletir a realidade da saúde em 
química. O projeto se compõe de 

nossa cidade. Neste sentido 
palestras, seminários, formações e 

realizará no centro de Fortaleza 
outras atividades nas Escolas do 

uma Via-Sacra, no dia 4 de abril, 
Ensino Municipal e Estadual do 

quarta-feira.
Ceará.

A concentração inicial será  às 
O primeiro encontro de 

14h30min, na Praça Dom Pedro I, 
formação desse projeto acontecerá 

em frente à Catedral, donde sairá 

Pastorais Sociais
Pastoral da Domingo de Ramos

Sobriedade
Drogas, legal é prevenir!

Via- Sacra 
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no Centro Pastoral Maria, Mãe da ministerial.
Igreja a partir das 8 horas da Aos jovens interessados é 
manhã. Informações: na secretaria importante lembrar que entrem em 
da Pastoral ou através dos contato com o seu pároco e com o 
telefones (85)3388.8707  ou (85) padre responsável pela Pastoral 
91412371 com Danielle Santos ou Vocacional  em sua região 
Rogério Melo. episcopal.

Os encontros vocacionais 
começam sempre no sábado, pela 
tarde, com a chegada prevista para A Pastoral da Sobriedade da 
as 16h, e termina no domingo, com A r q u i d i o c e s e  t e m  n o v a  
o almoço. É importante levar: coordenação:
bíblia, roupa de cama ou rede, Coordenador - Diácono 
caderno para anotações, material Fernandes
de higiene pessoal e muita Assessor Eclesiástico - Pe. 
disposição para a escuta do Senhor Glailson
que vai falar.Assessores de Formação - 

Seguem as datas dos Rogério e Daniele
encontros em 2012:Conselho: Luis Alberto, 

17 e 18 de março;Adailton (Beberibe), Werles, 
14 e 15 de abril;Bibiana, Gutemberg (Caucaia), 
19 e 20 de maio;Vagner (Maranguape)
16 e 17 de junho;
06 a 08 de julho (retiro);
11 e 12 de agosto;
15 e 16 de setembro;
20 e 21 de outubro;

Com alegria a equipe dos 17 e 18 de novembro;
encontros vocacionais e o 17 a 22 de dezembro (estágio).
Seminário Propedêutico se Informações: Seminário 
preparam para receber com alegria Propedêutico, com Padre Rafhael 
e de braços abertos os jovens ou Padre Roberto. Tel.: (85) 
vindos das várias paróquias e 3290.1045. 
c o m u n i d a d e s  d e  n o s s a  
arquidiocese e que desejam iniciar 
seu processo de discernimento 
para a entrada no Seminário, no 
caminho para abraçar o sacerdócio 

Nova Coordenação

Pastoral Vocacional
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COMUNICAÇÕES

Peregrinação da Cruz

Ocara

esperanças. “Aqui não temos 
apoio do governo local para 
muitas coisas, mas sabemos 
que é a Igreja com a força do Mais de 500 jovens 
jovem que vai mudar essa recebem a Cruz peregrina e o 
cidade”, afirma Maria Glaubana Ícone de Nossa Senhora
que é líder da Pastoral da A  pe reg r i nação  dos  
Juven tude  e  e s tudan te  símbolos da Jornada Mundial da 
universitária. “A passagem da Juventude na Arquidiocese de 
Cruz e do Ícone de Nossa Fo r ta l eza  só  começar i a  
Senhora são marcos para nossa oficialmente na chegada a 
cidade em um tempo em que Aquiraz, mas por uma decisão 
acabamos de perder uma jovem e x c e p c i o n a l  d o  c o m i t ê  
no carnaval, consequência da organizador e uma feliz 
ingestão de bebida alcoólica da intervenção do pároco de 
pessoa que dirigia sua moto”, Ocara, Padre Maurício Lopes, a 
desabafa Filomena Lopes que Cruz da JMJ e o Ícone de Nossa 
também esteve na organização Senhora  passaram pe lo  
do evento.município de pouco mais de 22 

A população fez questão de mil habitantes, distante 99 km 
caminhar mais de 5 km a pé do de Fortaleza.
centro da cidade, onde fica a Jovens do município, 
Igreja Matriz até o local onde a marcados pela fa l ta de 
Cruz chegou, um espaço ao lado perspectiva de vida para a 
de um posto de gasolina na juventude, mostraram desde as 
Estrada do Algodão. Mais de 13 horas que estão dispostos a 
500  pessoas  es t i ve ram m u d a r  e s t a  r e a l i d a d e .  
presentes no movimento que E s t i v e r a m  a t i v o s  n a  
atraiu pessoas de Croatá, organização da acolhida dos 
Jurema dos Vieiras, Mocoré dos símbolos na cidade do início ao 
Cosmes e Serragem.fim do evento e fizeram questão 

Às 16h20 min, a equipe de registrar suas angústias e 
conduzida por Padre Duarte e 
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acompanhada pelo  seminarista meia idade e outros bem jovens 
Adrizio e pela coordenadora do que não tinham começado na 
Setor de Comunicação da lavoura há nem um ano, 
Arquidiocese de Fortaleza, tocavam e ajudavam a conduzir 
Marta Andrade, chegaram à a procissão. Quem via os 
cidade. Em 30 minutos toda homens da madeira, da enxada, 
expectativa de uma experiência tocando no madeiro da cruz, 
pessoal com o Cristo vivo que a percebia que acontecia naquele 
cruz proporciona foi vivida e momento uma pro funda 
motivou o público a ficarem no ressignificação do trabalho 
local, mesmo após a saída diário e da fé na providência do 
pouco antes das 17 horas. sustento da família em meio ao 

•Por onde passam, os sertão árido.
símbolos deixam sua marca Maria em seu Ícone 
de esperança. acompanhou silenciosa a cruz 

Nas primeiras horas em até Aquiraz. Quando chegou, 
que os símbolos da Jornada viu milhares de jovens que 
Mundial da Juventude chegaram traziam na força do passo a 
à Arquidiocese de Fortaleza, um certeza de que a cidade que 
misto de força e fé mostra-se abriga o berço da fé católica no 
como combust íve l  desta Ceará receberia os emblemas 
peregrinação. Elementos vindos que uniram o amor de dois 
do coração dos jovens de todas grandes Papas pela juventude.
as idades, peças vivas e Ao sair da cidade depois de 
preciosas deste projeto. muita festa, muitos jovens 

Cada vez que as caixas chegaram até a Cruz e do Ícone, 
onde estão guardadas a Cruz e o enviando-os em missão até os 
ícone de Nossa Senhora são jovens do Bom Jardim em 
abertos em cada localidade Fortaleza mostrando que o 
notam-se olhos que brilham e jovem católico vive uma 
lágrimas que correm de um profunda comunhão, divide 
povo que sofre, mas acolhe sua seus problemas, suas alegrias, 
missão como cristão católico, suas esperanças e, como diz a 
discípulo do Cristo vivo. canção, traz no coração o que 

Em Ocara, agricultores de disse Jesus.
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Aquiraz Virgem Maria um pedido, “que 
 Os símbolos da Jornada ela nos dê a coragem de 

Mundial da Juventude chegaram expressar esse amor, sobretudo 
em meio a grande festa à cidade aos jovens”, finalizou.
de  Aqu i ra z .  Os  j ovens  Para o estudante Kayro 
aguardavam com alegria e Rocha a acolhida demonstrou a 
receberam a Cruz peregrina e o “união da juventude católica em 
ícone de Nossa prol de um único 
Senhora com um o b j e t i v o ” .  J á  
trio elétrico que se Euzimara, que não é 
dirigiu à praça da engajada em grupos 
M a t r i z ,  o n d e  da Igreja Católica, 
a c o n t e c e u  a  disse que soube da 
C e l e b r a ç ã o  visita pelo pessoal da 
E u c a r í s t i c a  rua. Sua avaliação 
presidida por Dom foi positiva sobre o 
José Luiz, recém evento: “é inovador 
nomeado bispo de e  d e s p e r t o u  o  
P e s q u e i r a ,  i n t e r e s s e  d e  
concelebrada pelo conhecer mais sobre 
pároco Robério a Igreja”. 
Queiroz e demais A programação 
sacerdotes da Região São Pedro da acolhida seguiu com 
e São Paulo. apresentações das bandas E3, 

Na homilia Dom José Ministérios de Música da 
enfatizou o valor salvífico da paróquia. 
Cruz. “A  Cruz oferece Já a Cruz peregrina e o 
esperança ilimitada ao mundo ícone foram desmontados para 
de hoje. Ela não é enfeite, é seguir viagem rumo à Fortaleza.  
símbolo do amor extremado de A próxima parada foi na Igreja 
Cristo por cada um de nós”.  À de São José, vizinho ao terminal 
juventude fez um convite, do Siqueira, donde saiu em 
“jamais nos cansemos diante da procissão até a Paróquia Santa 
graça abundante de Deus Cecília, no Bom Jardim.
derramada sobre nós”, e à 
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Bom Jardim enterrando seus filhos. Os 
A chegada dos ícones no jovens, adultos e idosos 

Bom Jardim, primeiro bairro de chegaram cantando “Nova 
Fortaleza a receber os símbolos Geração” que já se tornou um 
da  Jo rnada  Mund ia l  da  hino da JMJ e dentro de 
Juventude, teve o selo da i n s tan tes  começa ram a  
criatividade jovem. A Capela de convocar os jovens da região a 
São José foi a primeira parada e unirem-se ao ato de louvor, 
organizou um terço missionário porém poucos apareceram. 
rezado em inglês, francês, Talvez por medo do preconceito, 
espanhol e ital iano com talvez por medo de outros 
projeções de cada continente jovens. As mães deles fizeram 
correspondente, encenações e diferente. Saíram de suas casas 
danças. A organização preparou e foram ao encontro da cruz. 
telões laterais, trio elétrico e Muitas choravam encostadas 
fogo de artifício para receber o em postes olhando para o ícone 
público de aproximadamente de Maria como quem diz, 
2.000 pessoas. À meia-noite e “Compreendo um pouco do que 
meia, a peregrinação saiu da você sentiu ao ver seu Filho 
capela e a euforia tomou conta morrer na cruz”.
de  t odo s  po r  pode r em A oração da multidão foi 
proclamar a paz na cidade, intensa nessa hora acendendo 
porém os padres idealizadores velas e devolvendo um pouco da 
haviam preparado um momento luz roubada da vida desse povo, 
ousado e histórico para mas foi a voz de Kécio Siqueira 
Fortaleza. que mostrou um horizonte 

A Terra da Luz tem seu lado diferente para muitos que o 
triste e manchado de sangue e escutavam de dentro de suas 
este lado tem nome, Marrocos. casas. “Eu já fui usuário de 
Na região mais violenta da drogas, passava mais tempo 
cidade de 2,4 milhões de aqui consumido pelo meu vício 
habitantes, o trio elétrico, a cruz do que em minha casa, mas eu 
e o ícone de Nossa Senhora encontrei um sentido para 
pararam para dizer um basta à minha vida e hoje sou um jovem 
violência e um chega de mães do Papa, um jovem dependente 
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de Cristo”, partilhou. expressões como “É real”, “Veio 
Saindo do Marrocos, o povo mesmo, está em nossa cidade, 

c a r r e g o u  c o n s i g o  u m  eu não acredito” e outras 
compromisso de evangelização manifestações de alegria.
c om aque l a  j uven tude ,  A cruz e o ícone entraram 
compromisso cunhado no rosto na Igreja de Nossa Senhora dos 
de cada um que seguiu em Prazeres ovacionada por uma 
direção à Igreja de Santa mul t idão completamente 
Cecília, onde uma imensa entusiasmada com o momento 
juventude de 3 mil jovens único e os levaram até o altar. 
juntou-se em um belo show que Nossa equipe fez o registro 
foi até as 2h15min, quando fotográfico e acompanhou tudo 
todos tiveram oportunidade de de dentro da torre que é abrigo 
fazer sua confissão e, às 3 do relógio que completa seu 
horas, participaram da Santa centenário em 2012. Ao som de 
Missa que se encerrou pouco “Nova Geração”, lenços brancos, 
antes da partida dos ícones, que folhetos e chapéus eram 
tanto mexeram na vida destas acenados com emoção na 
pessoas, para a cidade de cidade que esteve em vigília no 
Caucaia. dia anterior preparando-se para 

o momento.
Saindo da Igreja, foram 

O trajeto do Bom Jardim conduzidos para o patamar 
para Caucaia foi rápido e com onde a fé popular assumiu a vez. 
15min antes do horário Homens e mulheres, detentores 
previsto, a cidade, que estava da experiência de quem 
preparada para receber a construiu Caucaia, tocaram os 
chegada da peregrinação às 6 símbolos num clamor por uma 
horas, abriu as comemorações juventude mais santa e feliz. 
da  Jo rnada  Mund ia l  da  Este povo de fé conduziu uma 
Juventude. Quando foi possível p r o c i s s ã o  p e r c o r r e n d o  
ver as primeiras imagens dos importantes e movimentadas 
símbolos ainda dentro do ruas da cidade que acordava em 
caminhão, muitos jovens meio aos louvores e o grito de 
choraram e mencionaram ordem: “Morte de jovens nunca 

Caucaia
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mais, queremos vida!”. faltaram para levar a cruz, que 
Retornando à Igreja Matriz foi carregada por quase 40 

o EJC encenou uma adaptação pessoas, e o ícone de Nossa 
do espetáculo “O Canto das S e n h o r a ,  q u e  t e v e  a  
Írias” escrita por Wilde Fábio, da participação de 15 peregrinos, 
Comunidade Shalom, e pegou o quando eram necessárias seis 
público completamente de pessoas. 
surpresa com a beleza da A sensação térmica de 41º 
apresentação que encerrou a não abalou o ânimo do povo que 
comemoração na cidade. Um caminhava no asfalto e estava 
grande círculo formou-se em feliz pela vida nova que o 
volta do caminhão para fazer a e n c o n t r o  c o m  J e s u s  
despedida dos símbolos junto proporcionava. Esse encontro 
com o pároco da paróquia e foi vivenciado pelos jovens e 
grande motivador da ação, pelos diretores do Centro de 
Padre José Francisco e as Irmãs Apoio Psicossocial (CAPS) que 
Cordimarianas que há dias trata de dependentes químicos. 
preparavam a juventude para “A Igreja se preocupou em 
este momento. De lá a cruz visitar o CAPS, em parar com 
seguiu para Canindé. sua cruz aqui (...), eu me 

emociono em saber que é 
também pela fé que estes 

Mal chegaram à cidade, os jovens irão se recuperar e o 
símbolos da JMJ já eram povo de Deus se preocupa com 
esperados na estrada por isso”, conta-nos emocionada 
p e s s oa s  que  g r i t a vam ,  Ângela, membro do núcleo 
aplaudiam e corriam em direção diretor da entidade.
ao caminhão-baú que faz o Os símbolos percorreram 
transporte da peregrinação. escolas, visitaram a prefeitura 
Uma multidão de 2,5 mil sempre pedindo paz e gritando 
pessoas formada em sua grande para quem quisesse ouvir: “A 
maioria por estudantes de Igreja é viva, a Igreja é jovem!”. 
escolas municipais e membros Chegando à Basílica de São 
de pastorais esperava com dois Francisco, já somavam 4 mil 
trios elétricos. Voluntários não pessoas que receberam a 

Canindé

36 Boletim Informativo - março de 2012



bênção de Padre Dimas, vigário p ro funda  con temp lação,  
episcopal da Região. Nesse rezando o terço, emocionadas 
momento o povo conhecido por pela oportunidade de saber que 
sua fé a São Francisco de Assis, a cruz estava passando ao seu 
o santo apaixonado pela cruz, lado,  mesmo dentro do 
recitou os hinos próprios de sua caminhão.
devoção, seguido da canção Ao chegar ao centro da 
“Nova Geração” e clamaram paz cidade uma surpresa, grande 
e bênçãos para a Igreja. Ao parte do comércio e das escolas 
meio dia a cruz saiu de Canindé fechou suas portas por conta do 
em direção a Aratuba, região acontecimento. Uma cidade 
Serra, mas não foi sozinha. A inteira parada para caminhar 
comit iva  de Aratuba já  com a cruz e com o ícone de 
aguardava na saída de Canindé. Nossa Senhora até a matriz da 

c i d a d e  q u e  e s t a v a  
completamente lotada para 

Desde que os símbolos da alegria do vigário episcopal e 
JMJ terminaram seu percurso grande animador da juventude, 
em Canindé iniciaram um Padre Cláudio. Às 15h uma 
trajeto muito especial. Já na m i s s a  f o i  c e l e b r a d a  e  
saída da cidade, uma carreata acompanhada por pessoas na 
de Aratuba, a paróquia mais alta praça e ruas laterais. Após o 
da Arquidiocese de Fortaleza, foi e n c e r r a m e n t o  h o u v e  a  
ad iante da comit iva da apresentação de uma peça 
peregrinação com muita música teatral e um grande movimento 
e queima de fogos de artifício. de compreensão da expressão 
Nesse momento, dezenas de “Deus é Jovem”, que foi 
pessoas de diversas localidades proclamada aos quatro cantos 
saudavam a comitiva com da localidade. Aratuba tinha 
palmas e sorrisos, a grande direito de ficar com os símbolos 
maioria estava indo até o centro por mais tempo, mas decidiu 
de Aratuba. Outras pessoas, fazer uma partilha com a cidade 
a l g u m a s  i n c l u s i v e  de Aracoiaba que não havia sido 
impossibilitadas de sair de casa contemplada com a visita. “Essa 
por conta da idade, ficaram em visita veio ensinar para nós que 

Aratuba e Aracoiaba               
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quando dividimos para partilhar Paróquia Nossa Senhora da 
multiplicamos o que temos. Foi Conceição, pertencente à 
isso que nossos padres fizeram”, Arquidiocese de Fortaleza, com 
comenta George Vieira de uma vigília. A programação para 
Aracoiaba. celebrar esse momento único, 

Mesmo sabendo que teria ocorrido em um colégio da 
pouco tempo com a cruz, Padre região, contou com shows de 
Evando, pároco da cidade, fez bandas formadas por jovens da 
uma grande mobilização e paróquia, via sacra, momento 
conseguiu reunir na entrada de de leitura orante da Palavra e 
Aracoiaba uma multidão que uma missa presidida pelo bispo 
não cansava de aplaudir e gritar auxiliar da Arquidiocese de 
de alegria. Caminharam até a For ta leza ,  Dom Rosa lvo  
praça central onde a cruz ficou Cordeiro de Lima.
do canto de entrada até a “Se muitos não querem 
homilia, um tempo que parece defender a vida, a juventude 
muito curto para quem não quer ser uma resposta”, 
conhece os símbolos, mas com lembrou Dom Rosalvo aos 
peso de eternidade para cada jovens de um município que é 
pessoa que se permitiu uma marcado pela violência contra a 
experiência real de fé. Foram juventude. A Pastoral da 
mais de seis mil pessoas que Juventude, organizadora do 
estiveram presentes e fizeram o evento, aproveitou para lembrar 
envio simbólico da comitiva para a Campanha Nacional Contra a 
sua próxima parada, Pajuçara, Violência e o Extermínio de 
distrito de Maracanaú. Jovens. Por essa intenção foi 

rezada a Via Sacra, momento 
em que os jovens levaram a 

 Sinal de esperança é o que Cruz Peregrina pelas ruas de 
a Cruz e o ícone de Nossa Pajuçara, durante a madrugada.
Senhora significam para a “Quando eu olhei pra trás, 
juventude de Maracanaú. Os vi que éramos milhares de 
símbolos visitaram a cidade no pessoas em plena madrugada 
dia 2 de março, e foram louvando a Deus. Num bairro 
acolhidos pelos jovens da onde o índice de violência entre 

Pajuçara 
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os jovens é muito alto lá pequeno como celulares ou 
estávamos nós celebrando a câmeras podem entrar dentro 
vida e alegria de sermos jovens de uma unidade de detenção, 
de  Deus”,  se  emoc iona mas na manhã do dia 3 de 
Jamerson Simplício, membro da março os jovens do Centro 
Pastoral da Juventude, e um dos Educacional Cardeal Aloísio 
jovens que carregaram a cruz Lorscheider, CECAL,  viram uma 
durante a Via Sacra. cruz de 3,8 metros entrar pelos 

Marcante também foi todo portões gloriosa e libertadora.
o cuidado que os jovens tiveram Prestes a completar 500 
com os símbolos. Durante a Via dias da rebelião que deixou sete 
Sacra, a Cruz foi prontamente educadores sociais feridos na 
coberta por mantas quando unidade e foi noticiada pela 
começava a cair alguns pingos mídia com frases do tipo “eles 
da  chuva .  Um cu i dado  estavam armados com pedaços 
correspondido. Como relata a de madeira...”, o coração dos 
jovem pertencente à Renovação jovens palpitava por uma nova 
Carismática da cidade, Cecília ansiedade. Queriam segurar 
Pereira de Abreu, “Na hora em nos braços um madeiro novo, 
que a gente chegou da via sacra redentor, sinal de salvação. 
e colocamos os pés dentro da Foram poucos os escolhidos 
escola começou a chover bem para a missão de levar da 
forte. Ali me senti protegida e terceira grade até o centro da 
amada por Deus”. quadra coberta o símbolo. Eram 

( T h i b e r i o  F o n s e c a ,  como heróis em meio aos outros 
consagrado de Aliança da que  v i am adm i rados  o  
Comunidade Fanuel Face estandarte da fé ser guiado 
Adorada) pelos próprios companheiros. 

Cinco internos para ser mais 
preciso, real alusão às cinco 
chagas em que o cristão 

 Uma grade. Recepção. encontra o verdadeiro sentido 
Segunda grade. Balcão para de sua vida e destino.
entrega de objetos pessoais. Em todos os lugares por 
Terceira grade. Nenhum objeto onde passou na Arquidiocese de 

Centro Educacional Cardeal 
Aloísio Lorscheider - CECAL 
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Fortaleza até aquele momento, cantarem “Noites Traiçoeiras” e 
a cruz abriu caminhos, mas no logo depois Padre Watson 
CECAL era diferente. Ela conduzir uma profunda oração. 
caminhava conduzida pelos O consolo do céu veio também 
seus nobres heróis, mas à sua pelas palavras duras do 
frente estava o ícone de Maria. testemunho pessoal do Padre 
Quadro do sagrado amor de Duarte, “um dia minha mãe 
mãe impresso no rosto sofrido pensou que eu havia morrido 
daquelas que podiam ter junto com meus amigos que 
escolhido qualquer lugar da sofreram um acidente, naquela 
cidade para contemplar a hora percebi o que estava 
preparação da JMJ, mas fazendo da minha vida”. A festa 
escolheram viver isso ao lado de aconteceu, no entanto foi 
seus filhos*. quando veio o convite 
Presos por para tirar a foto que a 
d e l i t o s .  l e i  não  pe rm i t e  
Detentores divulgar ou revelar: 
d a  todos juntos ao lado 
descoberta do ícone de Maria e da 
libertadora C r u z .  “ N ã o  m e  
da salvação importa que ninguém 
de Cristo e de fora veja, um dia 
d o  a m o r  eu pego pra mim essa 
arrebatador foto e coloco na mesa 
de Maria. do meu trabalho”, partilhou J.S. 

Com a banda ninguém em um momento de emoção 
precisou preocupar-se, eles já com nossa equipe denunciando 
h a v i a m  p r e p a r a d o  s u a  o futuro que espera e que Jesus 
homenagem e ensaiado há dias. vai lhe dar, pelas mãos de Maria.
O microfone a princípio não quis *As mães dos detentos 
ajudar, mas em minutos todos receberam autorização especial 
v i v i a m  u m a  p r o f u n d a  para estarem presentes no dia 
experiência de direcionar um do evento por parte dos órgãos 
novo olhar à própria história responsáveis.
ouv indo  aque les  jovens  
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Bela Vista e Monte Castelo emocionante. “O que mais me 
M i l h a r e s  d e  j o v e n s  chamou a atenção foi a ousadia 

percorreram as principais ruas de parar Fortaleza em plena 
da capital cearense com os manhã de sábado. Vários 
símbolos da Jornada Mundial da carros, pais, avós, avôs, filhos e 
Juventude, a Cruz dos Jovens e jovens estavam presentes, 
o ícone de Nossa Senhora. A pontua o padre.
carreata foi organizada por  
paróquias da Arquidiocese de A carreata passou pelos 
F o r t a l e z a ,  bairros: Bela 
sendo a saída Vista, Rodolfo 
da Igreja da T e ó f i l o ,  
Sa le t te ,  no  D a m a s ,  
ba i r ro  Be l a  Benfica, Otávio 
V i s t a  e  o  B o n f i m  e  
encerramento Monte Castelo. 
na Paróquia A estudante 
S e n h o r  d o  Aline Lins, que 
Bon f im ,  n o  a j u d o u  a  
Monte Castelo. segurar a cruz, 

“No peito durante boa 
eu levo uma cruz e no meu parte do percurso, diz que 
coração o que disse Jesus”, hino sentiu alegria, satisfação e 
do Bote Fé foi musica em muita devoção para com a 
diversos ritmos: samba, forró e Igreja. Já o ajudante de 
pop rock. Sempre quando o hit servente, Marcos Silva, que veio 
era tocado na carreata os jovens d a  P a r a í b a ,  s e n t i u - s e  
agitavam! emocionado e realizado com os 

 jovens. Ele se surpreendeu com 
De acordo com o padre o tamanho da Cruz, cerca de 4 

Watson Façanha, vigário metros. A carreata percorreu 
episcopal da região Bom Jesus cerca de 8 km e mobilizou um 
dos aflitos, a carreata que saiu público de cinco mil pessoas.
da Bela Vista foi muito Animação no Senhor do 
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Bonfim a l eg r i a  d o  momen to  a  
A carreata contou com a oportunidade para tocar muitos 

animação de diversas bandas, corações e resgatar muitos 
dançarinos e membros da Igreja jovens perdidos.
Católica, que realizaram um Os vocalistas Jorginho, do 
grande momento de muita fé e Ministério Chama Musical e 
alegria a todos que estavam Fabiana Ângelo, da Banda 
presentes, como o grupo de M e n s a g e i r o s  d o  A m o r  
Jovens da Comunidade Cor destacaram o fato de ser jovens 
Jesus: “Este é um momento de e v a n g e l i z a n d o  j o v e n s :  
evangelização, de levar a “Queremos através do evento 
mensagem e carregar a cruz. mostrar a alegria dos jovens 
Mostrar a Fé da Juventude cristãos àqueles que ainda não 
Católica.”, disse Renata Ferreira, conhecem este sentimento”. 
integrante do grupo da Paróquia (Sergio Helano)
São Francisco.

Com a missão de agitar a 
festa os ministérios de músicas Já passavam das 13 horas 
deram um show à parte, com os quando os símbolos da Jornada 
jovens, que puderam louvar e Mundial da Juventude chegaram 
dançar em diversos ritmos nos ao Santuário Nossa Senhora de 
quatro palcos armados na F á t i m a ,  e m  Fo r t a l e z a .   
Avenida Sargento Hermínio, no Impressionava a multidão que 
Monte Castelo. As estudantes transbordava do Santuário, 
Bianca e Jocilene viram na esperando do lado de fora, no 

Bairro de Fátima
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sol a pino, a chegada dos a l g u n s  i n s t a n t e s .  N a  
símbolos da JMJ. Logo no início assembleia, muitas mães e pais 
uma correria em volta do tiravam de suas bolsas e 
caminhão que transportava os erguiam fotos, receitas e 
objetos sagrados. Todos exames médicos, carteira de 
queriam ver e tocar na Cruz e no identidade, carteira nacional de 
ícone da Virgem Maria. A trabalho, capacetes de moto e 
celebração da Santa Missa, outros pertences numa atitude 
iniciada ao meio dia, presidida de súplica à proteção divina 
pelo Pároco Padre Ivan e para seus filhos, netos e entes 
concelebrada pelo Vigário Geral, queridos.
padre João Jorge, havia se A  C r u z  e  o  í c o n e  
estendido por momentos de permaneceram até as 15 horas, 
ação de graças, preparados quando foram conduzidos para 
pe los  vár ios  grupos da a sua penúltima parada em 
juventude ,  i nc lus i ve  os  Fortaleza, a capelinha de São 
c r i s m a n d o s .   H o u v e  Pedro, na Praia de Iracema, 
apresentações art íst icas, onde representantes dos vários 
convocações aos jovens, grupos e movimentos da 
reflexões sobre os principais j u v e n t u d e  c a t ó l i c a  o s  
problemas que afetam a esperavam para  conduzirem ao 
juventude hoje, testemunhos e Aterro da Praia de Iracema para 
muitos cânticos. a celebração de conclusão da 

Sob o olhar de Nossa visita na arquidiocese.
Senhora de Fátima, um cordão 
de jovens com batas vermelhas 
simbolizando o amor a Jesus, 110 mil jovens  participam 
tentou proteger e organizar a do Bote Fé Fortaleza.
entrada da Cruz na igreja. Sem Desde o nascer do sol a 
conseguir conter a multidão, a Praia de Iracema já era tomada 
cruz foi trazida até o altar por pelos últimos preparativos para 
dezenas de mãos, de todas as o grande evento que concluiria a 
idades, que procuravam de visita da Cruz Peregrina e do 
alguma forma carregá-la por icone da Virgem Maria pela 

 Aterro da Praia de Iracema 
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Arquidiocese de Fortaleza. outros preferiram trazer no 
Quilômetros de fios, caixotes de peito a identidade do seu grupo 
t o d o s  o s  t a m a n h o s ,  ou do grupo de sua paróquia.
ferramentas de todos os tipos e F o r a m  v á r i a s  a s  
para todas as funções aos apresentações artísticas e 
poucos foram tomando lugares religiosas na tarde do dia 3 de 
ao longo do espaço preparado março: Zé Vicente, Comunidade 
para o Bote Fé Fortaleza.  As Recado, irmã Kelly Patrícia, 
milhares de pegadas na areia Banda Missionário Shalom e 
denunciavam a quantidade de Banda Dominus. 
pessoas envolvidas no trabalho O ponto ápice da festa foi a 
de fazer aquele dia um C e l e b r a ç ã o  E u c a r í s t i c a  
momento único de fé e presidida por Dom José Antonio 
compromisso cristão. Aparecido Tosi  Marques, 

A i n d a  p e l a  m a n h ã  Arcebispo Metropolitano, e 
começaram a chegada de c o n c e l e b r a d a  p o r  
a lgumas  ca ravanas  dos  aproximadamente cem padres. 
munic íp ios  próx imos de Em sua palavra o arcebispo 
Fortaleza e dos estados do Rio partilhou a sua constatação, 
Grande do Norte e Pernambuco. dizendo: “Este momento é a 

A tarde iniciou e já foi prova de que os jovens querem 
possível ver a chegada de o encontro com Deus, querem 
milhares de pessoas, descendo uma proposta de vida concreta e 
as ruas próximas a beira mar. E verdadeira, fundamentada na 
aos poucos a imensa areia foi pessoa de Jesus Cristo”.
s e ndo  p r e en ch i d a  p e l a  Após a Santa Missa, o 
mul t idão,  espec ia lmente  a r c eb i s po  e  o s  pad re s  
jovens. Foi bonito se ver os assinaram a ata da passagem 
rostos portando alegria, dos símbolos na arquidiocese e 
vivacidade e entusiasmo, esses foram entregues à 
pintados com o símbolo da cruz Diocese de Crateús. 
ou com as letras PJ (Pastoral da 
Juventude). Muitos deles 
vieram com a camisa do evento, 
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Dia ........semana Evento Local
1 e 2 ...........9h Audiências Resid. Arquiepiscopal
3 .................8h Encontro com os seminaristas da Arquidiocese de Fortaleza Seminário Propedêutico
...................18h Missa na peregrinação da Cruz e Ícone Mariano da JMJ – Show Bote fé Praia de Iracema
4 .................18h30 Missa na instalação da Área Pastoral Nossa Senhora do Brasil Messejana, Fortaleza
5 a 8 ........... Encontro de Formação dos Padres de mais de 11 anos de ordenação Majorlândia, Aracati
8 .................19h Missa na abertura do ano letivo – ESPAC Seminário da Prainha
9 .................17h Missa e Bênção da Casa Missionária Jesus, Maria e José Timbaúba, Chorozinho
10 ...............9h Conselho Arquidiocesano de Pastoral Centro de Pastoral
11................7h CAMINHADA PENITENCIAL DA QUARESMA e CF 2012 Mucuripe para Catedral
13 ...............19h Missa nos 70 anos da Paróquia Santa Luzia Aldeota, Fortaleza
14 ...............9h Equipe Diaconato Permanente Resid. Arquiepiscopal 
...................17h30 Conselho Econômico Arquidiocesano Cúria Metropolitana
15 ...............9h Audiências Resid. Arquiepiscopal  
16 ...............9h Visita a obras de reforma Catedral Metropolitana
...................14h Assembléia Eletiva do CDPDH da Arquidiocese de Fortaleza Centro de Pastoral 
17 ...............19h Missa no Novenário de São José de Ribamar Aquiraz
18 ...............19h Missa na Solenidade de São José Barroso II, Fortaleza 
19 ...............10h Instalação da Paróquia de São José Papicu, Fortaleza
...................17h Procissão e Missa de São José Catedral Metropolitana
20 ...............9h Audiências Resid. Arquiepiscopal  
21 ...............9h Conselho Episcopal Resid. Arquiepiscopal  
22 a 25 ....... Visita Pastoral na Paróquia de São Gonçalo do Amarante São Gonçalo
26 ...............9h Encontro com seminaristas pré-diáconos Resid. Arquiepiscopal  
27 ...............9h Audiências Resid. Arquiepiscopal  
...................18h Missa no Seminário Arquidiocesano São José – Teologia Castelão, Fortaleza
...................20h Encontro com os seminaristas de 4º. ano de Teologia Castelão, Fortaleza
28 a 30 ....... Conselho Episcopal Regional – COPNSER NE1 Ceará Cajazeiras, Fortaleza 
31 ...............19h Missa – Colação de Ministros Extraordinários da Palavra –
................... Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Alto Alegre – Messejana

1 .................8h Pastoral do Povo de Rua: Celebração de Ramos com povo da rua Praça General Tibúrcio
2 .................19h30 Pastoral Familiar: reunião da comissão arquidiocesana Centro de Pastoral
2 .................4h PPR: Reunião mensal com agentes Centro de Pastoral
4 .................14h30 Pastorais Sociais: Via-Sacra Centro de Fortaleza
9 .................19h R E N. Sra dos Prazeres: Encontro da Coordenação Centro Past. da Região
14 ...............17h30 Pastoral Familiar: reunião do conselho arquidiocesano Centro de Pastoral
15 ...............8h30 Juventude Missionária: Escola de formação Centro de Pastoral
17 a 26 ....... CNBB: 50ª. Assembleia Geral dos Bispos do Brasil Aparecida SP
26 ............... R.E. N. Sra dos Prazeres: Encontro dos padres – Formação Sede da Região
27 ...............19h30 FAMEC: Reunião da coordenação Res. Arquiepiscopal
28 ...............7h30 R.E. N. Sra dos Prazeres: Encontro com o Conselho da Região Parque Potira
28 ...............8 às 17h Pascom Arquidioceana: Encontro de formação Centro de Pastoral
28 ............... R.E. São Francisco: Conselho de Pastoral Caiçara
30 ............... RE São Francisco: Equipe do Catecumenato. Canindé

Agenda do Arcebispo - março de 2012

Agenda da  Arquidiocese - março de 2012



COLETAS 2011 - Janeiro/2011 a 29/02/2012
C O L E T A S C N B B -C áritas Diversos Somatório

REGIÃO SÃO JOSÉ C F / 2010 Lugares Óbulo  de M issõ es Evangeliz. T OT A L

Santo s / 11 São  P edro

01- N.Sra.Lourdes - Dunas 415,00          100,00          100,00          50,00            50,00            715,00             

02- São Benedito 493,00          268,60          405,00          189,10          200,00          1.555,70          

03- Nav egantes 858,90          97,70            373,00          710,35          2.039,95          

04- Catedral 5.317,65       2.090,95       3.391,70       4.704,00       2.799,65       18.303,95        

05- Cidade 2000 980,00          238,50          32,35            786,36          625,50          2.662,71          

06- Cristo Rei 2.160,00       410,00          600,00          3.400,00       3.200,00       9.770,00          

07- Fátima 3.253,00       1.333,00       1.886,50       4.278,00       4.940,00       15.690,50        

08- Monte Castelo 2.010,75       271,35          262,55          2.544,65          

09- Mucuripe 523,00          382,00          398,00          900,00          591,00          2.794,00          

10- Patrocinio 2.000,00       500,00          490,00          500,00          521,00          4.011,00          

13- Santa Luzia 2.005,00       510,00          500,00          1.015,00       1.617,00       5.647,00          

14- São Vicente de Paulo 5.490,70       820,00          2.810,10       6.534,95       5.193,85       20.849,60        

15- Sag.Coração de Jesus 2.420,90       474,95          887,00          2.105,70       1.809,90       7.698,45          

16- N.Sra. Da Paz 17.439,80     2.135,00       7.867,10       12.024,55     11.203,90     50.670,35        

17- N.Sra. Do Carmo 3.404,55       121,05          1.026,00       2.351,70       1.548,75       8.452,05          

18- N.Sra. Dos Remédios 893,00          205,00          350,00          545,25          502,00          2.495,25          

19- Tauape 1.520,25       506,75          1.057,90       785,00          1.701,95       5.571,85          

20- São Gerardo 3.789,25       399,85          1.145,00       3.000,00       3.180,00       11.514,10        

21- Piedade 3.100,00       400,00          1.717,15       1.447,80       6.664,95          

22- Parquelandia 1.585,00       223,00          765,00          1.720,00       1.035,00       5.328,00          

23- N.Sra.das Dores 3.692,50       260,00          1.147,00       2.171,00       2.806,65       10.077,15        

24- Praia do Futuro 350,00          150,00          375,15          464,00          200,00          1.539,15          

25- Cap. São José - Papicu 1.543,90       513,80          2.260,00       1.053,30       5.371,00          

26- Cap.M. Jesus de Praga 471,60          806,50          1.278,10          

27- Reitoria São Judas Tadeu 4.398,00       1.054,00       1.355,00       1.594,00       3.303,00       11.704,00        

28- Igreja da Prainha 608,35          608,35             

29- Cap. Santa Filomena 1.151,00       796,00          1.680,00       440,00          4.067,00          

SOMA  1 71.266,75 12.951,70 30.251,30 56.631,61 48.522,45 219.623,81 

PONTIFÍCIAS
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C O L E T A S CNBB-Cáritas Diversos Somatório

BOM JESUS DOS AFLITOS CF/2010 Lugares Óbulo de M issões Evangeliz. TOTAL

Santos/11 São P edro

01- Canindezinho 706,12          18,15            471,75          320,00          350,00          1.866,02          

02- Planalto do Pici 1.064,35       110,35          597,85          226,85          1.999,40          

03- Santa Paula Frassinetti 1.106,35       516,31          1.622,66          

04- Nazaré 2.235,00       659,00          214,00          845,00          3.953,00          

05- Vila União 1.245,80       23,00            421,45          557,45          2.247,70          

06- Parangaba 3.795,00       907,00          3.113,00       3.992,20       1.852,60       13.659,80        

07- S.Raimundo Nonato 2.811,50       163,50          1.109,00       1.267,00       1.301,00       6.652,00          

08- São Pio X 1.707,00       213,85          626,50          443,30          651,95          3.642,60          

09- Bom Jardim 2.555,15       97,30            1.996,15       1.433,35       6.081,95          

10- Henrique Jorge 1.328,40       402,45          526,50          962,00          3.219,35          

11- João XXIII /Joquei Clube 4.322,15       429,00          2.478,05       2.698,60       3.152,90       13.080,70        

12- N.Sra.Aparecida-Montese 600,00          300,00          150,00          200,00          70,00            1.320,00          

13- N.Sra.de Salete 564,50          175,15          569,15          555,05          123,25          1.987,10          

SOMA  2 24.041,32 3.498,75   8.938,90  13.884,41 10.968,90 61.332,28   

01- Barra do Ceará 779,50          859,55          892,00          2.531,05          

02- Granja Portugal 1.000,00       200,00          783,00          511,00          2.494,00          

03-  Alvaro Weyne 970,15          114,00          204,90          1.491,35       297,30          3.077,70          

04- Genibaú 1.477,87       254,35          623,75          1.000,00       516,80          3.872,77          

05-  São Fco - Vila Velha 823,10          537,15          415,25          1.775,50          

06- N.Sra.Assunção 1.617,70       392,65          200,90          520,35          280,30          3.011,90          

07- Antonio Bezerra 4.558,95       360,75          2.258,30       384,00          918,15          8.480,15          

08- Carlito Pamplona 2.447,95       197,60          1.509,74       1.978,26       2.088,13       8.221,68          

09- Conjunto Ceará 1.375,00       315,00          800,00          1.201,00       800,00          4.491,00          

10- Cristo Redentor 1.806,40       195,00          622,60          1.233,00       3.857,00          

11- Jardim Iracema 516,50          74,30            590,80             

12- N.Sra.das Graças-Pirambu 612,00          217,00          612,00          637,00          2.078,00          

13- S.Pedro e S.Paulo 1.201,30       60,00            925,50          2.186,80          

SOMA  3 19.186,42 2.380,65   7.003,19  11.253,16 6.844,93   46.668,35   

REGIÃO METROP. N.SRA.DA ASSUNÇÃO

PONTIFÍCIAS
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C O L E T A S C N B B - C á rit a s D iversos Somatório

NOSSA SRA.DA CONCEIÇÃO C F / 2 0 10 Luga re s Ó bulo  de M is s õ e s E v a nge liz. T O T A L

S a nt o s / 11 S ã o  P e dro

01- Aerolandia 360,00          160,00          210,00          730,00             

02- Manoel Sátiro 850,00          806,00          1.237,00       2.893,00          

03- N.Sra. Da Glória 12.630,15     1.417,50       7.253,05       10.146,75     10.365,70     41.813,15        

04- Alto Alegre 983,60          258,45          300,00          537,20          398,40          2.477,65          

05- Dias Macedo 1.808,25       155,80          261,10          945,40          910,65          4.081,20          

06- Eusébio 3.401,20       300,00          1.966,61       1.669,20       3.138,25       10.475,26        

07- Lagoa Redonda 400,00          82,20            322,00          804,20             

08- Ssma. Trindade 4.047,90       103,00          1.901,75       2.323,95       8.376,60          

09- Maraponga 2.709,50       212,00          2.614,90       5.536,40          

10- Messejana 3.273,00       551,50          2.138,50       2.558,00       2.067,90       10.588,90        

11- Mondubim 1.868,73       1.868,73          

12- São Diogo - Cajazeiras 200,00          113,00          250,00          563,00             

13- São João Eudes 3.668,75       166,90          1.956,30       45,85            5.837,80          

14- São José - Edson Queiroz 1.174,70       304,65          735,00          835,65          811,95          3.861,95          

15- Parque Santa Maria 633,35          37,25            42,00            172,00          884,60             

16- Parque Dois Irmãos 2.065,45       431,35          453,75          1.358,13       2.066,30       6.374,98          

17- Conjunto Palmeira 1.214,20       103,65          523,00          244,75          2.085,60          

18- Tancredo Nev es 371,40          1.555,90       1.927,30          

19- Santa Luzia - Pedra 470,00          72,50            400,00          310,00          1.252,50          

20- N.Sra. Brasil /Sem.Seráfico 865,00          135,00          140,00          300,00          1.440,00          

21-  São José -  Barroso 1.467,85       500,00          1.967,85          

22- Cap. N.Sra. Aparecida 328,10          50,15            378,25             

23- Cap. São Fco. Xav ier 1.532,75       683,00          2.215,75          

SOMA  4 44 .856 ,03 4 .381 ,90   13 .833 ,01 30 .183 ,03 25 .180 ,70 118 .434 ,67 

01- Icarai 310,40          310,40             

02- Araturi 811,00          358,10          481,00          1.650,10          

03- Conj.Marechal Rondon 105,30          103,25          67,25            275,80             

04- Parque Potira 1.261,05       104,85          911,95          912,75          706,01          3.896,61          

05- Parque Guadalajara 702,00          138,40          305,25          849,55          1.995,20          

06- S. Vic. de Paulo/Tabapuá 483,20          640,75          1.123,95          

07- Capuan 1.011,10       17,90            329,00          1.062,15       431,35          2.851,50          

08- Caucaia 1.969,80       668,65          2.638,45          

09- São Gonç. do Amarante 328,00          80,00            470,55          200,00          1.078,55          

10- Nov a Metropole 675,85          157,00          566,00          382,75          703,55          2.485,15          

11- Pecem 210,00          110,00          175,00          302,00          797,00             

SOMA  5 7 .384 ,50   608 ,15      2 .470 ,30  5 .588 ,85   3 .050 ,91   19 .102 ,71   

PON T IFÍCIAS

REGIÃO METROP. N.SRA.DOS PRAZERES
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C O L E T A S CNBB-Cáritas Diversos Somatório

REGIÃO SAGRADA FAMILIA CF/ 2010 Lugares Óbulo  de M issões Evangeliz. TOTAL

Santos/ 11 São  P edro

01- Guaiuba 1.663,90       330,25          637,70          641,25          1.201,35       4.474,45          

02- Itaitinga 1.090,00       1.469,50       2.559,50          

03- Maranguape 315,50          402,30          509,80          632,08          1.859,68          

04- Maracanaú 711,20          309,60          832,50          1.368,90       504,10          3.726,30          

05- Pacatuba 631,20          100,00          540,00          1.271,20          

06- Pajuçara 2.000,00       246,00          700,00          1.000,00       900,00          4.846,00          

07- Tabatinga -                   

08- Conj.Industrial 1.200,00       200,00          600,00          600,00          600,00          3.200,00          

09- Jereissati-Timbó 236,00          120,00          108,00          326,00          132,00          922,00             

SOMA  6 7.847,80   1.305,85   3.280,50  4.985,95   5.439,03   22.859,13   

01- Aruarú 140,00          60,00            141,10          230,00          571,10             

02- Horizonte 1.947,27       167,00          983,00          719,00          3.816,27          

03- Aquiraz 1.018,00       155,00          304,00          507,50          304,00          2.288,50          

04- Beberibe 520,00          243,00          763,00             

05- Cascavel 1.585,30       488,00          183,70          545,20          354,45          3.156,65          

06- Chorozinho 551,25          52,35            603,60             

07- Guanacés 132,35          277,50          409,85             

08- Pacajus 2.033,50       708,25          2.215,35       1.957,35       6.914,45          

09- Parajuru 185,10          100,00          67,00            258,00          133,00          743,10             

10- Pindoretama 1.090,00       74,80            735,95          761,40          2.662,15          

11- Pitombeiras 324,55          61,65            504,50          145,25          1.035,95          

12- Sucatinga 250,70          180,50          431,20             

13- Tapera 342,15          215,00          557,15             

SOMA  7 10.120,17 2.048,40   757,45     6.652,50   4.374,45   23.952,97   

PONTIFÍCIAS

REGIÃO PRAIA - SÃO PEDRO E SÃO PAULO
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C O L E T A S CNBB-Cáritas Diversos Somatório

NOSSA SENHORA DA PALMA CF/ 2010 Lugares Óbulo  de M issões Evangeliz. TOTAL

Santos/ 11 São  P edro

01- Acarape 175,25          55,25            175,25          405,75             

02- Antonio Diogo 512,50          191,00          222,50          497,30          345,60          1.768,90          

03- Aracoiaba 608,35          144,10          436,05          520,00          255,00          1.963,50          

04- Aratuba 857,00          262,90          100,00          489,65          371,85          2.081,40          

05- Barreira 701,50          68,50            66,00            574,00          537,00          1.947,00          

06- Baturité 1.702,00       409,00          1.017,50       814,00          1.415,00       5.357,50          

07- Ideal 442,20          80,00            200,00          488,00          300,00          1.510,20          

08- Ocara 939,45          77,95            182,05          2.015,10       353,60          3.568,15          

09- Pacoti 520,50          150,00          250,00          328,05          160,25          1.408,80          

10- Palmacia 509,30          161,00          275,00          192,30          1.137,60          

11- Redenção 200,00          100,00          152,00          511,00          110,00          1.073,00          

12- Mulungú 284,00          51,85            212,85          281,15          829,85             

13- Guaramiranga 438,00          313,00          416,55          1.167,55          

SOMA  8 7.890,05   2.064,55   2.901,10  7.234,05   4.129,45   24.219,20   

01- Caiçara 269,50          269,50             

02- Canindé 500,00          700,00          2.664,45       2.074,00       5.938,45          

03- Caridade 563,65          45,25            136,50          365,40          138,40          1.249,20          

04- Itapebuçu -                   

05- Paramoti 250,10          68,00            120,00          250,00          200,00          888,10             

SOMA  9 1.083,25   613,25      956,50     3.279,85   2.412,40   8.345,25     

DIVERSOS

01. Capela da Casa do Pobre 250,00          510,00          500,00          400,00          1.660,00          

02. Cap. Carm. Sta; Terezinha 405,60          178,25          291,30          990,25          1.865,40          

03. Cap. da Cione - Fazendas 481,45          452,30          285,00          1.218,75          

04. Com.Nova Evangelização 840,00          340,00          1.390,65       750,00          3.320,65          

05. Comunidae Anuncia-me 162,00          162,00             

-                   

07. Mosteiro de São Bento -                   

08. Missa da TV -                   

-                   

-                   

REGIÃO SERTÃO - SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS

06. Cap.Sta Rosa - Irs. Missionárias Capuchinhas

09. Capela das Irmãs Concepcionistas

10. Capela da Casa Coração Imaculado de Maria - Messejana

PONTIFÍCIAS
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C O L E T A S C N B B -C áritas Diversos Somatório

DIVERSOS C F / 2010 Lugares Óbulo  de M issõ es Evangeliz. T OT A L

(c o n t i n u a ç ã o) Santo s/ 11 São  P edro

11. Cap. Mosteiro da Visitação 306,00              305,00            611,00             

12. Cap. Most. Imac. C. e S.José 1.000,00           315,00            180,00             1.495,00          

13. Cap. Colégio Christus 550,00              500,00             1.050,00          

14. Cap.Col.Salesiano D.Lustosa 417,00              200,00            617,00             

15. Cap.as Ir.Hersset -                   

16. Cap. Com. Cat. Shalom 2.432,10       972,00            3.404,10          

17. Com. Católica O Recado 226,00            226,00             

18.Seminário de Filosofia 185,00            185,00             

19.Seminário Propedeutico 198,75            198,75             

20.Igreja de São Bernardo 275,30            275,30             

21. Av ulso 20,00                20,00               

SOMA  10 4.432,05     630,55      3.282,10  4.859,00    3.105,25     16.308,95   

RESUMO DAS COLETAS

01. Região São José 71.266,75         12.951,70     30.251,30     56.631,61       48.522,45        219.623,81      

02. Reg. Bom Jesus dos Aflitos 24.041,32         3.498,75       8.938,90       13.884,41       10.968,90        61.332,28        

03. Reg.  N.Sra. Da Assunção 19.186,42         2.380,65       7.003,19       11.253,16       6.844,93          46.668,35        

04. Reg. N.Sra. Da Conceição 44.856,03         4.381,90       13.833,01     30.183,03       25.180,70        118.434,67      

05. Reg. N.Sra.dos Prazeres 7.384,50           608,15          2.470,30       5.588,85         3.050,91          19.102,71        

06- Reg. Sagrada Familia 7.847,80           1.305,85       3.280,50       4.985,95         5.439,03          22.859,13        

07- Região São Pedro e S.Paulo 10.120,17         2.048,40       757,45          6.652,50         4.374,45          23.952,97        

08- Região N.Sra. Da Palma 7.890,05           2.064,55       2.901,10       7.234,05         4.129,45          24.219,20        

09- Região São Fco. das Chagas 1.083,25           613,25          956,50          3.279,85         2.412,40          8.345,25          

10- Div ersos 4.432,05           630,55          3.282,10       4.859,00         3.105,25          16.308,95        

TOTAL  DO  RESUMO 198.108,34  30.483,75 73.674,35 144.552,41 114.028,47 560.847,32 

RESUMO DO REPASSE C N B B -C áritas Diversos Somatório

C F / 2010 Lugares Óbulo  de M issõ es Evangeliz. T OT A L

Santo s/ 11 São  P edro

1- PONTIFÍCIAS - CNBB 30.483,75     73.674,35     144.552,41     248.710,51      

2- DIVERSOS - (45% - 35% - 20%) 114.028,47      114.028,47      

3- CNBB/CÁRITAS -  (40% - 60%) 198.108,34       198.108,34      

TOTAL de Jan/11 a Fev/12 198.108,34  30.483,75 73.674,35 144.552,41 114.028,47 560.847,32 

PONTIFÍCIAS

Informações acima referem-se às COLETAS ESPECIAIS entregues ao caixa da Cúria  no período de JAN/2011 a  29 DE FEV/2012.

QUALQUER INFORMAÇÃO, Dirija-se ao Setor Financeiro da Cúria - TEL. 4005.7859 OU EMAIL: contabilidade@arquidiocesedefortaleza.org.br

PONTIFÍCIAS
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 Contribuição Paroquial - dezembro/2011

52 Boletim Informativo - março de 2012

H I S T Ó R I C O COMISSÃO  DO  CLERO

REGIÃO SÃO JOSÉ Último mês Último mês

Recebido Referente VALOR Recebido Referente VALOR

01- N.Sra.Lourdes - Dunas jan/12 jan/12 1.117,50   jan/12 jan/12 335,25      

02- São Benedito jan/12 jan/12 1.192,80   jan/12 jan/12 357,84      

03- Navegantes fev/12 fev/12 1.094,71   fev/12 fev/12 328,41      

04- Catedral jan/12 jan/12 1.876,60   jan/12 jan/12 938,30      

05- Cidade 2000 jan/12 jan/12 197,13      jan/12 jan/12 59,13        

06- Cristo Rei jan/12 jan/12 4.014,94   jan/12 jan/12 1.204,48   

07- Fátima fev/12 fev/12 14.505,62 fev/12 fev/12 7.252,80   

08- Monte Castelo jan/12 jan/12 2.501,40   jan/12 jan/12 1.250,70   

09- Mucuripe nov/11 nov/11

10- Patrocinio fev/12 fev/12 1.493,00   fev/12 fev/12 671,00      

11- Santa Luzia jan/12 jan/12 3.430,70   jan/12 jan/12 1.715,35   

12- São Vicente de Paulo jan/12 jan/12 8.575,03   jan/12 jan/12 4.288,00   

13- Sag.Coração de Jesus jan/12 jan/12 1.749,51   

14-  N.Sra. Da Paz jan/12 jan/12 8.565,06   jan/12 jan/12 4.282,53   

15-  N.Sra. Do Carmo jan/12 jan/12 1.968,21   jan/12 jan/12 984,10      

16- N.Sra. Dos Remédios jan/12 jan/12 1.290,80   jan/12 jan/12 387,24      

17- Tauape jan/12 jan/12 1.538,50   jan/12 jan/12 461,55      

18- São Gerardo jan/12 jan/12 3.839,25   jan/12 jan/12 1.919,63   

19- Piedade jan/12 Nov- Dez/11; Jan/12 11.879,37 jan/12 Nov- Dez/11; Jan/12 5.934,67   

20- Parquelandia jan/12 jan/12 1.670,30   jan/12 jan/12 835,15      

21- N.Sra.das Dores jan/12 jan/12 2.888,43   jan/12 jan/12 866,53      

22- Cap.Santa Filomena Mar/12 Mar/12 470,00      

23- Cap.São José - Papicu jan/12 jan/12 1.408,00   jan/12 jan/12 422,40      

24- Cap.Men. J. de Praga fev/12 fev/12 300,00      

25- Reitoria S. Judas Tadeu fev/12 fev/12 1.513,30   fev/12 fev/12 453,99      

26- Igreja da Prainha dez/11

27- Praia Futuro jan/12 jan/12 637,10      jan/12 jan/12 191,13      

TOTAL  1 79.717,26 TOTAL  1 35.140,18 

 BOM JESUS DOS AFLITOS

01- Canindezinho jan/12 Dez/11-jan/12 1.982,45   jan/12 Dez/11-jan/12 594,73      

02- Planalto do Pici jan/12 jan/12 1.894,75   jan/12 jan/12 568,42      

03- Nazaré e Capelas jan/12 jan/12 5.420,60   

04- Vila União jan/12jan/12 + comp.dez 2.653,33   jan/12jan/12 + comp.dez 1.326,67   

05- Parangaba jan/12 jan/12 7.178,41   jan/12 jan/12 3.473,20   

06- S.Raimundo Nonato jan/12 Nov-dez/11;jan/12 7.183,80   jan/12 Nov-dez/11;jan/12 2.155,14   

07- São Pio X jan/12 jan/12 1.634,55   jan/12 jan/12 490,36      

MITRA  DE FORTALEZA

Recebido FEV./2012 Recebido FEV./2012
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H I S T Ó R I C  O CO M IS S Ã O   DO   CLERO

BOM  JESU S DOS AFLITOS Últim o  m ês Últim o  m ês

(continuação) Receb id o Referen te VA LO R Receb id o Referen te VA LO R

08- Bom  Jardim jan/12 D ez/11 e jan/12 6.923,81   jan/12 D ez/11 e jan/12 3.461,90   

09- He nrique  Jorge dez/11 dez/11

10- João XXIII jan/12 jan/12 3.505,40   jan/12 jan/12 1.051,62   

11- A pare cida, Monte se jan/12 jan/12 1.951,50   jan/12 jan/12 995,75      

12-  N .Sra.de  Sale te dez/11 dez/11 1.784,06   dez/11 dez/11 892,03      

13- Sta. Paula Frassine tti jan/12 D ez/11 e jan/12 2.115,34   jan/12 D ez/11 e jan/12 634,60      

TO TA L  2 44.228,00   TO TA L  2 15.644,42 

N .SRA.DA ASSU N ÇÃO

01- Barra do Ce ará dez/11 dez/11

02-  Granja Portugal mar/11 mar/11

03- A lvaro W e yne jan/12 jan/12 1.537,74   jan/12 jan/12 460,32      

04-  Ge nibaú jan/12 jan/12 1.270,10   jan/12 jan/12 381,03      

05- N .Sra.A ssunção jan/12 jan/12 4.290,03   jan/12 jan/12 1.878,96   

06- A ntonio Be ze rra jan/12 jan/12 3.938,92   jan/12 jan/12 1.969,46   

07- Carl ito  Pam plona jan/12 jan/12 2.923,10   jan/12 jan/12 1.461,55   

08- Conjunto Ce ará fev/12 fev/12 2.391,25   fev/12 fev/12 1.195,63   

09- Cristo Re de ntor jan/12 jan/12 2.157,00   jan/12 jan/12 1.078,50   

10- Jardim  Irace m a jan/12 jan/12 2.102,18   jan/12 jan/12 630,65      

11- P iram bu jan/12 jan/12 1.410,70   jan/12 jan/12 423,20      

12- S.Pe dro e  S.Paulo jan/12 jan/12 2.102,90   jan/12 jan/12 630,87      

13-  V ila V e lha dez/11 dez/11

TO TA L  3 24.123,92 TO TA L  3 10.110,17 

N .SRA DA CON CEIÇÃO  

01- A e rolandia jan/12 jan/12 1.414,00   

02- Manoe l Sátiro jan/12 jan/12 1.731,82   jan/12 jan/12 519,54      

03- N .Sra. Da Glória jan/12 jan/12 11.668,45 jan/12 jan/12 5.834,23   

0 4 - Alto  Ale gre  (0 8 -1 2 /1 0 ..0 1 /1 1 ) jan/12 jan/12 1.049,53   jan/12 jan/12 314,85      

05- Dias Mace do jan/12 jan/12 1.075,02   jan/12 jan/12 834,33      

06- Eusé bio jan/12 jan/12 2.639,74   jan/12 jan/12 1.319,87   

07- Lagoa Re donda dez/11 dez/11

08- Ssm a. Trindade jan/12 jan/12 3.752,10   jan/12 jan/12 1.125,60   

09- Maraponga jan/12 jan/12 2.527,94   jan/12 jan/12 758,38      

10- Me sse jana jan/12 jan/12 4.040,00   jan/12 jan/12 2.020,00   

11- Mondubim dez/11

12- Cajaze iras jan/12 jan/12 1.339,62   jan/12 jan/12 401,88      

13- São João Eude s jan/12 jan/12 3.823,68   jan/12 jan/12 1.911,83   

14- Edson Que iroz jan/12 jan/12 1.731,34   jan/12 jan/12 519,40      

15- Pe dras jan/12 jan/12 490,17      jan/12 jan/12 147,05      

16- Parque  Santa Maria jan/12 jan/12 531,16      jan/12 jan/12 159,34      

17- Parque  Dois Irm ãos jan/12 jan/12 2.287,75   jan/12 jan/12 686,30      

18- Tancre do N e ve s nov/11 nov/11

19- Conjunto Palm e ira dez/11 dez/11

20- Se m inário  Se ráfico fev/12 fev/12 300,00      

21- Barroso jan/12 jan/12 1.149,98   jan/12 jan/12 344,99      

TO TA L  4 41.552,30 TO TA L  4 16.897,59 

M ITRA   DE FO RTA LEZA

Receb id o  FEV./2012 Receb id o  FEV./2012
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H I S T Ó R I C O COMISSÃO  DO  CLERO

N.SRA DOS PRAZERES Último mês Último mês

Recebido Referente VALOR Recebido Referente VALOR

01- Icarai nov/11 nov/11

02-  Araturi dez/11 dez/11 2.188,58   dez/11 dez/11 656,57      

03- Marechal Rondon jan/12 jan/12 303,60      

04- Parque Potira jan/12 jan/12 1.471,19   jan/12 jan/12 441,35      

05-  Parque Guadalajara jan/12 jan/12 410,20      jan/12 jan/12 123,06      

06- Parque Tabapuá jan/12 jan/12 1.194,29   jan/12 jan/12 358,28      

07- Capuan jan/12 jan/12 1.113,14   jan/12 jan/12 333,95      

08- Caucaia dez/11 dez/11

09- São G. do Amarante jan/12 jan/12 1.299,83   jan/12 jan/12 389,95      

10- Nova Metropole jan/12 jan/12 1.924,05   jan/12 jan/12 962,02      

11- Pecem jan/12 jan/12 973,60      jan/12 jan/12 292,08      

12 -Planalto Caucaia fev/12 fev/12 699,32      fev/12 fev/12 209,79      

TOTAL  5 11.577,80 TOTAL  5 3.767,05   

SAGRADA FAMILIA

01- Guaiuba jan/12 jan/12 1.750,35   jan/12 jan/12 511,13      

02- Itaitinga jan/12 jan/12 1.631,56   dez/11

03- Maranguape jan/12 jan/12 2.679,78   jan/12 jan/12 1.339,89   

04- Maracanaú jan/12 jan/12 3.328,73   jan/12 jan/12 1.485,77   

05- Pacatuba (maio/nov-11) dez/11 dez/11 1.156,97   dez/11 dez/11 347,09      

06- Pajuçara jan/12 jan/12 5.098,80   jan/12 jan/12 2.549,40   

07- Tabatinga Fev/11 Fev/11

08- Conj.Industrial jan/12 jan/12 2.169,35   jan/12 jan/12 1.084,67   

09- Jereissati-Timbó jan/12 jan/12 1.614,65   jan/12 jan/12 484,40      

10-Jereissati II

TOTAL  6 19.430,19 TOTAL  6 7.802,35   

SÃO PEDRO E S.PAULO

01- Aruarú jan/12 jan/12 550,57      jan/12 jan/12 165,17      

02- Horizonte jan/12 jan/12 1.831,44   jan/12 jan/12 915,72      

03- Aquiraz jan/12 jan/12 e Festa 5.374,27   jan/12 jan/12 1.612,28   

04- Beberibe dez/11 dez/11 2.162,87   dez/11 dez/11 648,86      

05- Cascavel jan/12 jan/12 2.307,23   jan/12 jan/12 1.153,62   

06- Chorozinho jan/12 Dez/11 e jan/12 2.580,85   jan/12 Dez/11 e jan/12 881,35      

07- Guanacés (ago/09 a dez/11) jan/12 jan/12 477,25      jan/12 jan/12 143,17      

08- Pacajus jan/12 jan/12 3.475,37   jan/12 jan/12 1.737,68   

09- Parajurú jan/12 jan/12 470,69      jan/12 jan/12 141,20      

10- Pindoretama jan/12 jan/12 1.939,73   jan/12 jan/12 969,86      

11- Pitombeiras jan/12 jan/12 491,74      jan/12 jan/12 147,52      

12- Sucatinga jan/12 jan/12 507,64      jan/12 jan/12 152,29      

13- Tapera jan/12 jan/12 1.025,85   jan/12 jan/12 307,70      

TOTAL  7 23.195,50 8.976,42   

MITRA  DE FORTALEZA

Recebido FEV./2012 Recebido FEV./2012
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H I S T Ó R I C O COMISSÃO  DO  CLERO

N.SRA. DA PALMA Último mês Último mês

Recebido Referente VALOR Recebido Referente VALOR

01- Acarape fev/12 fev/12 999,62        fev/12 fev/12 299,88         

02- Antonio Diogo jan/12 jan/12 921,91        jan/12 jan/12 276,57         

03- Aracoiaba jan/12 jan/12 2.081,86     jan/12 jan/12 1.040,93      

04- Aratuba jan/12 jan/12 797,74        jan/12 jan/12 239,32         

05- Barreira jan/12 jan/12 934,32        jan/12 jan/12 280,29         

06- Baturité jan/12 jan/12 e Festa 13.197,42   jan/12 jan/12 1.548,71      

07- Ideal fev/12 Jan e fev/12 1.131,89     fev/12 Jan e fev/12 339,56         

08- Ocara fev/12 fev/12 1.061,63     fev/12 fev/12 318,49         

09- Pacoti fev/12 fev/12 986,92        fev/12 fev/12 296,07         

10- Palmacia jan/12 jan/12 890,03        jan/12 jan/12 267,00         

11- Redenção dez/11 dez/11

12- Mulungú fev/12 fev/12 158,90        fev/12 fev/12 47,67           

13- Guaramiranga dez/11 dez/11

Antonio Diogo (acordo) Acordo 400,00        

TOTAL  8 23.562,24   TOTAL  8 4.954,49      

SÃO FCO DAS CHAGAS

01- Caiçara jan/12 jan/12

02- Canindé jan/12 jan/12 23.689,51   jan/12 jan/12 11.844,39    

03- Caridade dez/11 dez/11

04- Itapebuçu jan/12 jan/12 802,75        jan/12 jan/12 240,82         

05- Paramoti fev/12 fev/12 608,05        fev/12 fev/12 182,40         

 TOTAL  9 25.100,31   TOTAL  9 12.267,61    

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

01. Região São José FEV/2012 79.717,26   FEV/2012 35.140,18    

FEV/2012 44.228,00    FEV/2012 15.644,42    

FEV/2012 24.123,92   FEV/2012 10.110,17    

FEV/2012 41.552,30   FEV/2012 16.897,59    

FEV/2012 11.577,80   FEV/2012 3.767,05      

FEV/2012 19.430,19    FEV/2012 7.802,35      

FEV/2012 23.195,50   FEV/2012 8.976,42      

FEV/2012 23.562,24   FEV/2012 4.954,49      

FEV/2012 25.100,31    FEV/2012 12.267,61    

 TOTAL 292.487,52 TOTAL 115.560,28  

08- Região Serra N.Sra. Da Palma

09- Região Sertão São Fcº das Chagas

C O M P E T Ê N C I A C O M P E T Ê N C I A

02. Região Bom Jesus dos Aflitos

03. Região N.Sra. Da Assunção

04. Região N.Sra. Da Conceição

05. Região N.Sra. Dos Prazeres

06- Região Sagrada Familia

07- Região Praia São Pedro e S.Paulo

MITRA  DE FORTALEZA

Recebido FEV./2012 Recebido FEV./2012
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TOTAL  P/ REPASSE 73.121,88   

H I S T Ó R I C O

RESUMO DO RETORNO Último mês Recebido em FEV/2012

RECEBIDO                       REFERENTE                            VALOR

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

01. Região Metropolitana São José 10% 7.312,19     

02. Região Metrop.- Bom Jesus dos Aflitos 10% 7.312,19     

03. Região Metrop.- N.Sra. Da Assunção 10% 7.312,19     

04. Região Metrop.- N.Sra. Da Conceição 10% 7.312,19     

05. Região Metrop.- N.Sra. Dos Prazeres 10% 7.312,19     

06- Região Metrop.- Sagrada Familia 10% 7.312,19     

07- Região Praia -   São Pedro e S.Paulo 10% 7.312,19     

08- Região Serra -   N.Sra. Da Palma 10% 7.312,19     

09- Região Sertão - São Fcº das Chagas 10% 7.312,19     

10- Fundo de reserva 10% 7.312,19     

TOTAL DO RETORNO 73.121,88   

 

H I S T Ó R I C O

OUTRAS  CONTRIBUIÇÕES ÚLTIMO  MÊS

RECEBIDO                       REFERENTE                            VALOR

01. Comunidade Católica Shalom fev/12 fev/12 6.500,00     

02. COT - Com. Obreiros da Tardinha fev/12 fev/12 500,00        

03. Comunidade C. Anuncia-me dez/11 Maio a Dez/2011 600,00        

04. Comunidade C. Face de Cristo fev/12 fev/12 500,00        

05. Comunidade C. S.O.S. de Deus dez/11

06. Comunidade C.Nova Evangelização fev/12 fev/12 100,00        

07. FAMEC Dez/2006

08. Casa de São Francisco Dez/2010

09. Comunidade Católica Recado jan/12 Dez/11 e jan/12 500,00        

RECEBIDO  DE  01 a  29/02/2012 TOTAL DE OUTRAS 8.700,00     

RECEBIDO EM FEVEREIRO /2012

      MITRA  ARQUIDIOCESANA  DE  FORTALEZA

      MITRA  ARQUIDIOCESANA  DE  FORTALEZA
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