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Nesta Edição

ste é o tempo de sermos recriados pela gratuidade amorosa de 
Deus. "O Pai tanto amou o mundo que lhe deu Seu próprio Filho; Enão para julgar o mundo, 

mas para que o mundo fosse salvo 
por Ele" (cf. Jo 3, 16-17).

Este é o tempo da renúncia 
a todo o mal que causou a morte 
de Jesus Cristo e ainda a causa na 
Sua humanidade. Este é o tempo 
do "creio", da opção de fé que o 
acolhe em vida nova no Espírito 
Santo – amor derramado nos 
corações e faz novas todas as 
coisas..  (Editorial)
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 Editorial:
“Eis que estarei convosco todos os dias 

até a consumação dos séculos.”
e c e b e m o s  d o  
Apóstolo São Paulo Ro Evangelho – Boa 

Notícia: "Lembro-vos, irmãos, 
o Evangelho que vos anunciei, 
que recebestes, no qual 
permaneceis firmes, e pelo 
qual sois salvos, se o guardais 
como vo-lo anunciei; doutro 
modo, teríeis acreditado em 
vão. Transmit i -vos,  em 
primeiro lugar, aquilo que eu 
mesmo recebi: Cristo morreu Santa e nela a Páscoa da 
por  nossos  pecados ,  M o r t e ,  S e p u l t u r a  e  
segundo as Escrituras. Foi Ressurreição do Senhor. Não 
sepultado, ressuscitou ao comemorações históricas, não 
terceiro dia, segundo as lembranças sentimentais 
Escrituras. ... E se Cristo apenas, mas a verdade mais 
não ressuscitou, ilusória é a atual e plena: vivemos neste 
vossa fé; ainda estais nos Cristo que morreu por nossos 
vossos pecados" (1 Cor 15, pecados e ressuscitou para 
3 ss). nossa justificação. Ele é o 

A cada ano, voltamos ao Senhor da vida e em nós, toda 
acontecimento maior e mais a humanidade, recria a vida.
fundamental de nossa vida: a Páscoa, passagem. Nos 
Páscoa de Jesus, o Cristo, o tempos antigos: mudança das 
Filho de Deus. estações. Na Primeira Aliança 

 E celebramos a Semana com o povo hebreu: passagem 
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da terra da escravidão para a Senhor: a despedida, a 
liberdade. Definitivamente refeição, a agonia, a prisão. 
para toda a humanidade: Sexta-feira Santa – a paixão e 
vitória de Cristo, Filho de Deus morte de Jesus, sua sepultura. 
e Filho do Homem, sobre o Sábado Santo – o dia do 
pecado, o mal e a morte, para a grande silêncio: o corpo de 
vida nova e plena, para a Cristo repousa no túmulo, Ele 
participação na mesma vida de desce à mansão dos mortos. 
Deus, a ressurreição. Grande Vigília Pascal da 

Todos os anos se repetem Ressurreição – na noite do 
as palavras, os gestos, os ritos, sábado já se inicia o Primeiro 
as cerimônias... a realidade é Domingo da Páscoa – o Dia do 
que permanece: Jesus está Senhor Ressuscitado. "Este é o 
vivo e caminha conosco até o dia que o Senhor fez para nós" 
fim dos tempos. Nele, pela – dia que dura para a 
graça e pela fé, morremos para eternidade nEle que é divina e 
o pecado e ressurgimos para humanamente eterno.
Vida nova e eterna. As comunidades da 

A Igreja, na sua liturgia, Igreja se reúnem em oração e 
se reúne e celebra. Nos seus comunhão fraterna para viver 
rituais recebidos do próprio sua união com o Senhor 
Jesus, comunica-se e comunga vencedor da morte e fonte da 
com Ele. Ele mesmo é que age vida.  ¨Onde dois ou mais 
agora entre os seus. Ele é o estiverem unidos em meu 
Vivente para sempre. nome, eu estarei no meio 

Os acontecimentos da deles” (Mt 18,20) Já pela graça 
última semana da vida e batismal cada discípulo é 
missão terrenas de Jesus são mergulhado na água e no dom 
re-cordados nos rituais da do Espírito Santo derramado 
liturgia. Domingo de Ramos e por Jesus nos corações dos que 
da Paixão – entrada de Jesus creem. E todos são feitos 
em Jerusalém. Quinta-feira participantes de sua passagem 
Santa à noite – Santa Ceia do – Páscoa para a Vida – Deus – 
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em plenitude. todas as trevas do mundo.
Este é o tempo de Ela é a saudação que 

se rmos  rec r i ados  pe l a  ecoa por todo o mundo a partir 
gratuidade amorosa de Deus. da estonteante e inusitada 
"O Pai tanto amou o mundo Boa Novidade:  "Cristo 
que lhe deu Seu próprio Filho; morreu pelos nossos pecados 
não para julgar o mundo, mas ... Ele ressuscitou para a nossa 
para que o mundo fosse salvo justificação". Ele é quem faz a 
por Ele" (cf. Jo 3, 16-17). Justiça de Deus. Ele nos torna 

Este é o tempo da justos em Seu Amor. Ele é o 
renúncia a todo o mal que sentido do homem e da história 
causou a morte de Jesus Cristo do mundo. Nele e só nEle 
e ainda a causa na Sua temos vida. A pessoa humana 
humanidade. Este é o tempo e n c o n t r a  e m  J e s u s  
do "creio", da opção de fé que o Ressuscitado a plenitude de 
acolhe em vida nova no sua vida. 
Esp í r i to  Santo – amor “Eis que estarei convosco 
derramado nos corações e faz t o d o s  o s  d i a s  a t é  a  
novas todas as coisas. consumação dos séculos.” (Mt 

A palavra característica 28,29)
da Páscoa é "A paz esteja Por isso os discípulos de 
convosco"  (Jo 20,19). Cristo se reúnem em Igreja – 
Saudação messiânica, dos comunidade convocada: para 
tempos finais do mundo, da ter o Senhor Vivo consigo. 
felicidade criada por Deus, da 
vida em plenitude para todas 
as criaturas. Esta a saudação 
mesma do Cristo Ressuscitado 
aos seus que o viram e 
tocaram, vencedor da morte e 
saído do túmulo, esfuziantes 
de alegria: sol que brilha em 
plena força para espantar 

+ José Antonio Aparecido Tosi 
Marques - 

Arcebispo Metropolitano de Fortaleza
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 Nomeações e Provisões de Fevereiro 2012
1. Uso de Ordem na Arquidiocese 13. Provisão de Administrador 

de Fortaleza - Pe. Ari Alves dos Santos, Paroquial de São José – Papicu, 
CM 10 03 12 Fortaleza - Pe. Alex Ludo Willy 

2. Provisão de Vigário Paroquial Hulsmans 13 03 12
de Santo Antônio - Jardim Iracema, 14. Provisão dos membros do 
Fortaleza - Pe. João Bonifácio dos Conselho Econômico - Paróquia Santo 
Santos, CM 10 03 12 Antonio de Pádua – Maraponga, 

3. Provisão de Vigário Paroquial Fortaleza 14 03 12
de São Pedro e São Paulo - Quintino 15. Provisão dos membros do 
Cunha, Fortaleza - Pe. Pedro Ribeiro Conselho Econômico - Paróquia N S da 
Filho, CM 10 03 12 Conceição – Guanacés, Cascavel - 15 

4. Prov isão de Pároco de 03 12
Guaramiranga - Fr. Wilter Gleiton 16. Provisão de Prior para o 
Cristino Malveira, OFMCap 10 03 12 Mosteiro de São Bento em Fortaleza – 

5. Provisão dos membros do reconduzido D. Beda Pereira de 
Conselho Econômico - Paróquia N S da Holanda, OSB 20 03 12
Conceição - Pacoti - 10 03 12 17. Provisão dos membros do 

6. Provisão dos membros do Conselho Econômico - Paróquia Santa 
Conselho Econômico - Paróquia Santo Luzia – Aldeota, Fortaleza 22 03 12
Afonso – Parquelândia, Fortaleza  10 18. Provisão dos membros do 
03 12 Conselho Econômico - Paróquia Divino 

7. Provisão dos membros do Espírito Santo - Cidade 2000, Fortaleza 
Conselho Econômico - Paróquia N S da - 22 03 12
Saúde – Mucuripe, Fortaleza 10 03 12 19. Provisão de Vigário Paroquial 

8. Provisão dos membros do de São José – Papicu, Fortaleza - Pe. 
Conselho Econômico - Paróquia Cristo Afonso Rocha Júnior 22 03 12
Rei – Aldeota, Fortaleza 10 03 12 20. Provisão dos membros do 

9. Provisão dos membros do Conselho Econômico - Paróquia N S do 
Conselho Econômico - Paróquia São Perpétuo Socorro - Carlito Pamplona, 
Benedito – Centro, Fortaleza 10 03 12 Fortaleza 22 03 12

10. Provisão de Vigário Judicial e 21. Provisão de Pároco de São 
Presidente do Tribunal Eclesiástico de Diogo – Cajazeiras, Fortaleza - Pe. 
Fortaleza - Pe. José Fernandes de Manoel Almeida de Melo Balbino, CRSP 
Oliveira 15 03 12 27 03 12

11. Provisão dos membros do 22. Provisão de Vigário Paroquial 
Conselho Econômico - Paróquia de São Diogo – Cajazeiras, Fortaleza - 
Senhora Sant'Ana - Paramoti 11 03 12 Pe. Manuel Martins, CRSP 27 03 12

12. DECRETO N 012-2012 – 
criação da Paróquia São José - Papicu, 
Fortaleza 12 03 12



06

1. Setor I Centro: Pe. Clairton 

Alexandrino de Oliveira

2. Setor II Leste: Pe. Francisco A Região Episcopal Metropolitana 
Ivan de SousaSão José, no mês passado, reuniu-

3. Setor III Oeste: Fernando se com o seu novo Vigário 
Barbosa dos Santos, CM.Episcopal Padre Luis Fernando 

Martins Cabral, MSC, para 

a p r e s e n t a r  a  E q u i p e  d e  

Coordenação da Região, assim 

constituída: 

1. Ana Fátima – articuladora do 
1. Liturgia – Pe.  Francisco Ivan Setor I Centro.

de Sousa2. Lucianita Queiroz  – 
2. MESC – Pe. Antonio Jackson articuladora do Setor II  Leste.

de Alcântara Frota (Cursos em 3. Maria Gorette de Almeida – 
Agosto, Setembro e Outubro)articuladora do Setor III Oeste.

3. Setor Juventude – Pe. 4. M a r i a  E l e n i s e  –  
Samuel Brandão de Oliveira, MSC. representante do Conselho de 
auxiliado pelo Pe. Gilberto Antonio L e i g o s  e  a n i m a d o r a  d a s  
da Silva, SDB.Campanhas.

4. Pastoral Familiar – Pe. 5. Maria José Colares – 
Clairton Alexandrino de Oliveira.representante da Região na Equipe 

5. Pastoral Vocacional. – (ainda de Formação da Arquidiocese e 
a escolher)suplente no Conselho Pastoral 

6. PASCOM – Pe. Francisco Arquidiocesano.
G e o v a n e  S a r a i v a  C o s t a ;  6. Maria Alice de Oliveira 
articuladora - Maria Elenise7. Clara Maria – Secretária da 

7. Comissão das Urgências – Região 
Pe. Pietro Luis Sartorel.

a. Os novos sacerdotes 
coordenadores dos setores:

b. Coordenadores das 
Pastorais, Setor e Comissões 
das Urgências:

 REGIÕES, PARÓQUIAS E ÁREAS PASTORAIS

REGIÃO SÃO JOSÉ 

Boletim Informativo - abril de 2012
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c. Conselho Fiscal – João 
do Carmo Filho e Eymard 
Silva.

d. Comissão das Urgências 

Agenda para o mês de abril

comissão é coordenada pelo Pe. 

Lu is  Sar tore l  e  tem do is  

representantes de cada setor da 

região e mais dois representantes 

da coordenação da região. No 
1. Coordenador: Pe. Pietro Luis próximo dia 19 de abril, às 19h, 

Sartorel haverá um encontro com essas 
- 2 pessoas da Coordenação pessoas, no Centro de Pastoral 
a. Clara Maria – titular Maria, Mãe da Igreja.
b. Lucianita Queiroz – suplente O conselho de pastoral da 
- 2 pessoas do Setor I Centro região se reunirá no próximo dia 28 
a. Ir. Renilda de abril às 8h30min no auditório de 
b. Irma Cabral Centro de Pastoral Maria, Mãe da 
- 2  pessoas do Setor II Leste Igreja. Lembramos a todos os 
a. Maria José Colares padres e aos leigos delegados das 
b. João do Carmo paróquias e aos representantes das 
- 2  pessoas do Setor III Oeste comissões e organismos que têm 
a. Jesus Nazareno Silva assento neste conselho a se 
b.  Roberta Coelho Maia Alves fazerem presentes.

A Secretaria da Região São 

José funciona às segundas, terças, 

quartas e sextas-feiras, das 14h às 
A coordenação da Região se 16h, e às quintas-feiras, das 8 às 

encontrará no dia 11 de abril, às 12h. Informações pelo fone 3219-
19h, no Centro de Pastoral Maria, 1 0 7 0  o u  p e l o  e - m a i l  
Mãe da Igreja, sob a coordenação 

do Pe. Cabral.  
No próximo dia12 de abril, 

haverá reunião dos presbíteros da 

Região às 8h30min no Centro de 

Pastoral Maria Mãe da Igreja, 

A  r e g i ã o  S ã o  J o s é  

caminhando junto com as 

diretrizes já formou uma comissão 

para trabalhar as urgências. Essa 

remum@arquidiocesedefortaleza.

org.br

mailto:remum@arquidiocesedefortaleza.org.br
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Paróquia de Otávio 
Bonfim

CF 2012: Fraternidade e Saúde 
Pública

Gorete Almeida.

saúde situado na Rua Clarindo de 

Q u e i r o z ,  2 0 1 8 ,  o  s e u  

funcionamento, os serviços 

prestados, os desafios, a saudável 

parceria com o Centro Comunitário 

e outros assuntos.
O Centro de Formação Santa Por último, o Sinval falou da 

Clara acolheu, no dia 14 de março, Caminhada da Pastoral da Saúde 
vários agentes de pastorais, em níve l  de Arquid iocese 
grupos, movimentos e outros destacando as três dimensões que 
convidados para participar do norteiam a sua ação: preventiva, 
impo r t an t e  d eba t e  s ob r e  solidária e institucional política. 
“Fraternidade e Saúde Pública”, Segundo o Sinval planeja-se uma 
promovido pela equipe paroquial atuação maior da Pastoral junto 
da Campanha da Fraternidade. aos postos de saúde. Para isso, a 
Foram convidados para compor a formação política dos seus agentes 
mesa a Dra. Ana Lucia Ramalho – é de suma importância. Bastante 
médica pediatra do Hospital animado, citou experiências 
Alberto Sabin, o Sr. Sérgio positivas da Pastoral em diversas 
Cavalcante – Coordenador do comunidades inclusive na Paróquia 
Posto de Saúde N.Sra. Medianeira, Nossa Senhora das Dores.
e Sinval Nunes – coordenador No final do encontro nada 
arquidiocesano da Pastoral da melhor e mais saudável do que, a 
Saúde. part i lha do chá entre os 

A conversa com a Dra. Ana participantes.
Lucia girou em torno dos conceitos Aos poucos a discussão do 
básicos do Sistema Único de Saúde tema da CF vai se difundindo na 
(SUS), princípios doutrinais e comunidade despertando os 
organizativos, financiamento, paroquianos para gestos concretos 
avanços, desafios e a importância graças ao esforço da equipe 
da participação da comunidade e s p e c i f i c a  d a  c a m p a n h a  
junto aos Conselhos Municipais de constituída na Paróquia.
Saúde. “Que a saúde se difunda 

O Sr Sérgio Cavalcante sobre a terra”.
apresentou dados sobre o posto de 

Boletim Informativo - abril de 2012
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Comemorações de maioParóquia do Carmo 

Aniversário da Paróquia

Paróquia Nossa 
Senhora de Lourdes

A Paróquia Nossa Senhora do 

Carmo no dia 13 de maio celebrará Apagando velinhas
em comunhão com a Paróquia No dia 19 de abril, Padre João 
Nossa Senhora de Fátima a festa Pessoa de Carvalho, pároco 
da aparição da Virgem Maria, em emérito da Paróquia Nossa 
Fátima, Portugal. Neste dia haverá senhora do Carmo, estará 
missas em nossa comunidade nos comemorando o dom de sua vida. 
seguintes horários: 8h, 10h, 12h, A comunidade paroquial o 
15h e 17 horas. Após a celebração parabeniza e roga ao Senhor da 
eucarística das 17 horas, uma vida que o abençoe dando-lhe 
procissão sairá percorrendo as muitos anos de vida, paz, saúde e 
ruas do centro da cidade com uma felicidade.
grande participação do povo de 

Deus em direção à Igreja de 

Fátima. Durante a procissão serão No próximo dia 21 de abril a 
entoados cânticos, expressão de fé Paróquia Nossa Senhora do 
e devoção a Maria Santíssima.Carmo, localizada no Centro de 

Durante todo o mês de maio, Fortaleza, estará completando 97 
os paroquianos poderão rezar e anos de criação. Será um 
refletir, antes da santa missa momento de alegria em nossa 
iniciada às 17 horas, a oração do comunidade. Nas missas de 
terço mariano.7h30min, 15h30min e 17h 

estaremos reunidos agradecendo 

as bênçãos e graças recebidas de 

Nosso Senhor Jesus Cristo e de 

Nossa Senhora, o primeiro sacrário 

do Verbo Divino.
A paróquia Nossa Senhora de 

Monsenhor João Jorge 
Lourdes, no bairro Ellery, realizou 

Correia Filho, pároco, fará um 
no dia 30 de março um encontro de 

memor i a l  da  comun idade  
formação sobre a Campanha da 

paroquial, enfatizando esse 
Fraternidade. Foi um momento 

momento histórico tão significativo 
forte de animação catequética. 

para nós e para a Arquidiocese de 
Assistimos a um filme sobre o tema 

Fortaleza.
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da saúde publica e, em seguida, evangelização e de muita fé. O 

vimos o objetivo geral e os espetáculo mexe com a emoção de 

específicos, bem como os passos todos os que assistem. Vários 

que podemos dar rumo a uma jovens de nossa comunidade 

atividade mais concreta na área da participam desta encenação. 

saúde. Contamos com a presença Desde outubro passado se 

de vários participantes das articulam para dar vida a esse 

pastorais e movimentos, também projeto. Sob a coordenação de 

com o representante do Conselho Pedro Rafael, o projeto cine teatro 

de Saúde na Regional I, Dr. Eymard viabilizou a todos um espetáculo 

Silva, e com a ex-diretora do Posto gratuito na praça de nossa igreja 

de Saúde Paulo de Melo.  matriz de Nossa Senhora de 

Parabenizamos ao nosso pároco Lourdes na sexta-feira da paixão. 

Pe. Simplício por essa iniciativa de 

a n i m a r  a  C a m p a n h a  d a  

Fraternidade.

O grupo juvenil Sagrada 

Família há oito anos realiza a via-

sacra com as crianças do nosso 
No mês passado, realizou-se bairro e mais uma vez este ano 

o Retiro Espiritual destinado às encena os passos de Cristo nos 
Pastorais, Movimentos, Setores e últimos momentos da sua paixão, 
Ministérios da Paróquia de São já tradição em nosso bairro. O 
Vicente de Paulo. O local do Retiro grupo juvenil Sagrada Família 
foi o Mosteiro dos Jesuítas em congrega varias crianças e 
Baturité e o pregador foi Dom a d o l e s c e n t e s  d e  n o s s a  
Mauro Ramalho, bispo emérito de comunidade. Agradecemos ao 
Iguatu. Ele conduziu o Retiro Wescley por tamanho amor e 
mostrando aos participantes as dedicação a esse serviço. 
palavras chaves que marcaram o Já em seu 2º ano o Projeto 
Concilio Vaticano II, O Ano da Fé; Cine Teatro realiza o Espetáculo A 
como viver a fé nos dias de hoje, Paixão, um momento forte de 
diante do relativismo, laicismo e 

Paróquia São Vicente 
Via Sacra e Paixão de Cristo

de Paulo

Retiro Espiritual:

Boletim Informativo - abril de 2012
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secularismo, a nova evangelização, desta Pastoral é integrar os jovens 

que a Igreja deseja e outros de idade e de espírito para obter 

assuntos pertinentes à vida uma vida saudável física, mental, 

religiosa e ao discipulado de Cristo. emocional e ambiental. Várias 

Todos os participantes ficaram atividades serão realizadas: Via-

edificados não só com as palavras Sacra no parque do Cocó, corrida 

de sabedoria de Dom Mauro, mas de São Vicente e outras mais.

também com a sua presença 

moral, a sua experiência e a sua 

espiritualidade.

- Acontece, todas as quartas-

feiras, no Centro Comunitário da 

P a r ó q u i a ,  o  e s t u d o  d o s  

Documentos do Concilio Vaticano 

II, conduzido por André Luis.

- Acontecem também dois Localizado no centro de 
cursos bíblicos: às quartas-feiras, Fortaleza, bem ao lado da Cidade 
com enfoque no Novo Testamento da Criança, o Santuário do Sagrado 
– Prof. Fernando Paixão; aos Coração de Jesus  vive de 8 a 15 de 
sábados com enfoque na leitura da abril os festejos de seu padroeiro, 
Palavra de Deus e esclarecimento c o m  o  t e m a :  “ C o r a ç ã o  
de dúvidas pertinentes à Bíblia – Misericordioso de Jesus, por suas 
Prof. André Luis. chagas somos curados”.

Em meio às inúmeras 

expressões recebidas,  sentidas e 
Está previsto o 44º ECC São percebidas do Divino Amor,  o 

Vicente para os dias 24, 25 e 26 de Santuário Sagrado Coração de 
agosto de 2012 Jesus festeja até o dia 26 de 

novembro deste ano o seu Jubileu 

de Ouro.
Foi criada recentemente mais Frei José Nilto Pereira, reitor 

uma Pastoral na Paróquia: a do Santuário, fala em poucas 
Pastoral do Esporte. O objetivo palavras sobre sua importância: 

Fábio e Celina
Coordenadores do Conselho Pastoral

Cursos

Santuário do Sagrado 
Coração de Jesus  

Jubileu de Ouro

44º ECC – São Vicente

Pastoral do Esporte
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“Neste Santuário onde todos 

acorrem na busca da misericórdia 

através dos Sacramentos da 

Reconciliação e da Eucaristia, 

firmamos mais um compromisso 

em torná-lo cada vez mais um 

lugar de paz, que favoreça a 
No dia 17 de março de 2012 oração, a partilha e o amor 

aconteceu no Centro Catequético fraterno”. E acrescenta: “O jubileu 
da Parangaba o encontro dos é, por excelência, uma ocasião que 
s e c r e t á r i o s  e  s e c r e t á r i a s  o Senhor nos oferece para uma 
paroquiais da Região Episcopal verdadeira conversão.
Bom Jesus dos Aflitos. O objetivo Desde a sua fundação o 
da reunião foi planejar as Santuário está sob os cuidados e 
atividades para o ano de 2012, administração da Ordem dos 
organ izando encont ros  de  Frades Capuchinhos.
formação espiritual e profissional  Para se conhecer um pouco 
para uma melhor qualidade mais a história da construção do 
funcional.Santuário do sagrado Coração de 

O encontro foi coordenado Jesus, basta acessar: 
pelo padre Mauri Gomes da Silva e 

contou com a presença do diácono 

Antônio Policarpo de Alcântara e de 

vários secretários e secretárias 

paroquiais. Na ocasião foi formada Informações: (85) 3226.2854
uma comissão de articulação que 

ficará responsável de fazer a 

articulação na Região, encaminhar 

as propostas e pensar temas para 

reflexão e aprofundamento que 

melhore cada vez mais os 

trabalhos desenvolvidos por esses 

profissionais. A Comissão é a 

s e gu i n t e :  T h i a go  Pe r e i r a  

(secretário da Região Bom Jesus 

http://santuariocoracaodejes

us.blogspot.com.br/2010/06/histo

r i a - d o - s a n t u a r i o - s a g ra d o -

coracao.html

Encontro dos 
Secretários

REGIÃO BOM JESUS 
DOS AFLITOS

Boletim Informativo - abril de 2012
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dos Aflitos), Claudete (Paróquia de grande alegria e esperado pela 

Santa Cecilia), Antonio e Marcelo comunidade de um povo que luta e 

(Paróquia Imaculada Conceição - que tem muita fé. Ao término da 

João XXIII), Teresinha (Paróquia ce lebração  Dona  Socor ro,  

Bom Jesus dos Aflitos) e Anderson moradora da comunidade desde os 

(Paróquia Imaculado Coração de primeiros passos dos movimentos 

Maria - Henrique Jorge). da construção da igreja, contou a 

história através de rimas e versos 

de um povo que luta por seus 

direitos e que se envolve nos 

mov imentos  de  g rupos  e  

pastorais.”

Oficializou-se no dia 10 de 

fevereiro de 2012, a partir das 19 
Oficializou-se no dia 4 de 

horas, a ereção da Paróquia Nossa 
março de 2012, a partir das 

Senhora Mãe dos Pobres,  
18h30min, a criação da Área 

localizada na Avenida Plácido 
Pastoral Nossa Senhora do Brasil 

Castelo, n° 230, Conjunto 
(Seminário Seráfico). A Igreja está 

Tancredo Neves. A Celebração 
localizada na Avenida Frei Cirilo, nº 

Eucarística de Oficialização foi 
4454, em Messejana. Com esta 

presidida por Dom José Antônio 
oficialização a REM. N. Sra. da 

Tosi, Arcebispo de Fortaleza, e 
Conceição passa a ficar com 19 

concelebrada por vários padres. 
Paróquias e 2 Áreas Pastorais. A 

Dentre estes se destacam Pe. 
Ce lebração Eucar ís t i ca  fo i  

Wagner dos Santos, administrador 
presidida pelo Arcebispo de 

paroquial, e Pe. Toinho, Vigário 
Fortaleza, Dom José Antônio Tosi e 

Paroquial.
c o n c e l e b r a d a  p o r  F r a d e s  

“A ereção da Área para 
Capuchinhos, com destaque para 

Paróquia foi um momento de 

Valda Pimentel – Secretária
.

Paróquia Nossa 
Senhora Mãe dos Criação da Área 
Pobres Pastoral Nossa 

Senhora do Brasil

REGIÃO NOSSA SRA. 
DA CONCEIÇÃO
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F r e i  A d e m i r  A n d r a d e ,  descontração e muita fé para a 

administrador da Área Pastoral, caminhada. Foi exatamente assim 

Monsenhor Antônio Souto e Pe. que se configurou nosso Encontro. 

Daniel Morais, Vigário Episcopal da Nosso próximo passo nesta 

Região N. Sra. da Conceição. caminhada será dado no dia 14 de 

abril, a partir das 14h30min, 

quando estaremos reunidos 

novamente como Pastoral de 

Animação Litúrgico–Catequética 

no Centro de Formação D. Aloísio 
No dia 3 de março de 2012, Lorscheider. Neste encontro 

estivemos reunidos no Centro de contaremos com a presença do Pe. 
Formação Dom. Aloísio Lorscheider Fernando Nunes que falará para 
– Messejana. Foi um maravilhoso nós sobre a temática do RICA – 
momento de encontro e reflexão Ritual de Iniciação Cristã de 
sobre a caminhada das Pastorais Adultos.
de Liturgia em nossa Região 

Episcopal. Dentre as mais diversas 

temáticas e reflexões feitas 

naquela tarde de sábado, 

destacamos a Setorização de 

nossas Paróquias e Áreas Dia 01: Lançamento do ET 

P a s t o r a i s ,  a  e s c o l h a  d e  VERBUM – Informativo Pastoral 

Animadores(as) para facilitar o Litúrgico-Catequético.

trabalho a ser realizado por esta Dia 07 – Reunião do MESC na 

Pastoral de Animação. Igreja Matr iz  da Paróquia 

Votamos e escolhemos Santíssima Trindade – José Walter, 

diversas temáticas para serem pela manhã. 

trabalhadas durante todo o ano de Dia 10 – Encontro do Clero da 

2012 em toda a Região, tanto nos Região, na Prainha – Aquiraz, a 

encontros como Coordenação da partir das 9h.

Pastoral, como também nos Dia 14 – Encontro da Pastoral 

encontrões a serem realizados em d e  A n i m a ç ã o  

nossos Setores de animação. L i t ú r g i c o–Ca t equé t i c a ,  à s  

Momento de entrosamento, 14h30min no Centro de Formação. 

Pastoral de Animação 
Litúrgica

Calendário da Região 
para o mês de abril

Boletim Informativo - abril de 2012
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Assessor: Pe. Fernando Nunes.  Catequética lançou no dia 01 de 

Temática: Ritual de Iniciação Cristã abril de 2012, Domingo de Ramos, 

de Adultos (RICA) seu INFORMATIVO PASTORAL 

Dia 14 – Início do Curso para LITÚRGICO-CATEQUÉTICO.

novos Ministros da Palavra, às Este Informativo será um 

14h30min, no Centro de Formação. meio de evangelização, formação e 

Dia 15 – Pastoral da Criança – unidade entre estas Pastorais que 

Brinquedos e Brincadeiras, Setor compõem nossa Região Episcopal. 

46. É direcionado a todos os agentes 

Dia 28 – Reunião do Conselho de pastoral que atuam nestas 

da Região, às 8h30min, no Centro á r e a s  d e  e va n g e l i z a ç ã o .  

de Formação D. Aloísio Lorscheider.  Esperamos que este subsídio seja 

Logo após o Conselho, reunião da 

Coordenação da Região, na casa 

paroquial de Messejana.

Dia 28 – Reunião dos 

Ministros da Palavra, no Centro de 

Formação, às 14h30min.  Neste 

mesmo horário irá acontecer o 

Curso para os novos Ministros da 

Palavra também no Centro de 

Formação.

Dia 29 – Pastoral da Criança – 

Formação Contínua,  Setor III – 

Santíssima Trindade.

de grande utilidade para todos.

Lembramos aos agentes de 

pastoral que este Informativo faz 
I n f o r m a t i v o  P a s t o r a l  

parte do Projeto – Mãe da Divina 
Litúrgico-Catequético

Providência – projeto que ajuda na 
A  R e g i ã o  E p i s c o p a l  

manutenção e organização da 
Metropolitana Nossa Senhora da 

própria Pastoral de Animação 
Conceição em sua Coordenação da 

Litúrgico-Catequética.
Pastoral de Animação Litúrgico-

«Et Verbum!»



Os irmãos e irmãs que Cristo pela Companhia de Teatro 

desejarem receber o Informativo Jucri na Sexta-feira Santa, na 

de forma individual e colaborar Igreja São Francisco no Itambé I;

com esta obra de evangelização - Encontro de Formação para 

poderão fazer sua inscrição pelos a Pastoral da Juventude no dia 8 de 

telefones (85) 3274-2588 e (85) abril, com a participação do cantor 

8833-7983, pagando apenas uma popular Zé Vicente, no Grêmio de 

taxa anual de R$ 35,00. Caucaia;

As Paróquias e Áreas - PJ Missão, nos dias 13, 14 e 

Pastorais da Região terão direito a 15;

80 exemplares do Informativo, que - Fórum de Debates, no dia 15 

deverão ser encaminhados aos das 8h às 12h, no salão paroquial, 

catequistas de iniciação cristã e com a presença do Pe. Luciano 

aos membros da Pastoral Litúrgica. S a m p a i o ,  f a l a n d o  s o b r e  

Informações: Jocélio Sousa, Parapsicologia.

secretário da Região e coordenador - Festa da Divina Misericórdia, 

do ET VERBUM. com louvor, terço da Misericórdia, 

Adoração e Santa Missa, no dia 15, 

das 14h às 17h na Igreja Matriz.

- Excursão Cultural  a 

Baturité, Guaramiranga e Pacoti, 

no dia 15, promovida pela Pastoral 

do Turismo.

- Capacitação para a Pastoral 

do Povo de Rua, no dia 18, às 19h, 

no salão paroquial.

- Sessão Pipoca no dia 21, às 

20h15min, no Salão Paroquial. O - Visitas missionárias de 5 a 8 
f i lme a  ser  ex ib ido  será  de abril nos setores V e VI, que 
“Desafiando Gigantes”. Conta a compreendem as comunidades 
história de um treinador de futebol C ó r r e g o  d o  A l e x a n d r e ,  
americano, que há seis anos não Mangabeira, Camará I, Camará II, 
conseguia uma temporada Garrote, Lagoa Salgada, Japuara e 
vitoriosa. Embora enfrentando Tabuleiro Grande;
crises pessoais e profissionais, - Encenação da Paixão de 

Paróquia de Caucaia

Agenda do mês:

REGIÃO NOSSA SRA. 
DOS PRAZERES
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descobre no poder da Fé a força da Informações: Secretaria da 

perseverança para vencer. Região no horário das 8h às 12h. 

Fone: 3342-0134

Mazé Laurino, secretária da 

Região.

Visita Pastoral A Área Pastoral São José 

Operário realizará festa do Seu Missionária
Padroeiro São José Operário, de 21  De 22 a 25 de março realizou-
de abril a 01 de maio. Tema: “São se na paróquia São Gonçalo do 
José homem de fé, modelo e Ama ran t e  V i s i t a  Pa s t o ra l  
protetor dos operários”. Haverá Missionária que teve o seguinte 
todas as noites novena, jantar com tema: Benditos os pés que 
seresta, forró pé de Serra, festa evangelizam... e anunciam a 
anos 60, leilão, bingo, bazar, salvação. A visita Pastoral 
comidas típicas e muita animação Missionária é uma expressão mais 
para a criançada e juventude. No forte da presença dos Bispos nas 
encerramento teremos a alegria de comunidades quando todos têm 
acolher pela 1ª vez em nossa Área oportunidade de conhecer de perto 
Pastoral  nosso arcebispo Dom a necessidade e aq vida do povo de 
José Antonio. Deus. Os missionários que os 

acompanham visitam as famílias 

na  a l eg r i a  da  f é ,  dando  

continuidade ao projeto de Deus de 

anunciar a Boa nova, a Boa Noticia.   

Na visita também houve encontros 
A reunião do Conselho 

do bispo com a catequese, com os 
Pastoral da Região acontecerá no 

padres da Região. Pe. Marcilio e os 
dia 28 de abril, na paróquia do 

paroquianos agradecem  a todos 
Parque Potira. Pontos principais da 

que participaram.
p au t a :  C O M I PA ,  I n f â n c i a  

M i s s i o n á r i a  e  J u v e n t u d e  

Missionária. 

http://nossasenhoraprazeres.com.br

Área Pastoral São 
José

Reunião do Conselho 
da Região
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Pastoral da Comunicação  

Agenda da Região

momentos celebrativos.

A Pastoral da Comunicação, 

PASCOM, tem novo impulso na 

Região Episcopal São Francisco, 

- O Conselho da Região São pois neste ano, retomou a sua 

Francisco das Chagas estará caminhada, com a formação de 

reunido no dia 28 de abril, a partir uma equipe de coordenação. A 

das 8 horas, na Área Pastoral Santo equipe é composta por Fábio 

Antonio, Caiçara, município de Soares, Carlos e Mikael (de 

Canindé. Canindé); Lucivângela Luz (de 

- No dia 30 de abril, a Equipe Paramoti) e  Mikaelson (de 

do Catecumenato da Região estará Caridade) e contará com a 

reunida em Canindé, para mais um presença do Padre Ailton Costa e 

dia de aprofundamento sobre Silva, pároco de Campos Belos, que 

Iniciação à Vida Cristã. será o padre referência da PASCOM 

- A Paróquia Senhora na região. Essa equipe já se reuniu 

Sant'Ana, em Paramoti, já está se e viu algumas ações para a 

preparando para celebrar o mês de caminhada. O primeiro passo foi 

maio, mês de Nossa Senhora, nos agendar visitas às paróquias para 

bairros e comunidades. Esse ano fazer um levantamento do que 

acontecerá nas famílias. No dia 1º existe de meios de comunicações 

de maio haverá a abertura com a em cada paróquia. A primeira visita 

missa ao meio-dia, na Igreja Matriz aconteceu na Paróquia de Santo 

de Senhora Sant'Ana. Cada Antônio, em Caridade, no mês de 

comunidade irá receber um quadro março e, neste mês de abril, a 

com o pôster de Nossa Senhora, visita será na Paróquia de São 

que irá peregrinar pelas famílias, Miguel Arcanjo, em Itapebuçu, no 

onde acontecerá a Consagração dia 20 de abril, às 18 horas. 

das Famílias a Nossa Senhora, Também já está marcado para o dia 

retornando para a Matriz no dia 31 12 de maio, o 1º Encontrão da 

de maio. É um mês bastante Pastoral da Comunicação na 

esperado. Nele os devotos e fiéis Região. Será realizado em 

participam com alegria desses Caridade, das 8 horas às 16 horas. 

REGIÃO SERTÃO 
S. FCO. DAS CHAGAS

Boletim Informativo - abril de 2012
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O tema a ser refletido será cristã para a Igreja Católica.

COMUNICAÇÃO NA LITURGIA. (Nos próximos boletins 

Estamos confiantes de que a iremos ver: Como se estruturou o 

PASCOM irá realizar um belo Rito da Missa; Reformas Atuais e 

trabalho neste ano de 2012 em Nosso Rito Atual).

nossa região.

Tudo começou na Quinta-

feira Santa

Durante a Última Ceia, A Capelania Militar do Quartel 
celebrada por Jesus, no momento do 5º Batalhão da Polícia Militar, 
em que Ele recomendou a seus BPM, promoverá de 16 a 19 de abril 
Discípulos que renovassem aquele um tríduo em homenagem a Santo 
rito em sua “memória”, estava Expedito, Patrono dos Militares. O 
criado o rito da Missa. Nos tríduo será celebrado às 18 horas, 
primeiros anos, tudo era muito na Capelania. Cada noite terá um 
familiar e bem comunitário. tema para reflexão.
Reuniam-se os cristãos para ouvir Dia 16: Santo Expedito é símbolo 
o ensinamento dos Apóstolos, para de Conversão.
repartir entre si os bens, para Dia 17: Santo Expedito, Fortaleza 
“partir o pão” e para orar em de Deus nas Aflições. 
comum (At 2, 42-47). Esse “partir Dia 18: Santo Expedito, Sabedoria 
o pão” ou “fração do pão” foi o nos momentos de Crises.
primeiro nome da Missa. Até hoje, No dia 19, Dia de Santo Expedito, 
quando o sacerdote quebra a haverá celebração da Santa Missa, 
Hóstia, enquanto a comunidade às 6h30min, às 9h e às 12h. Às 
reza ou canta o “Cordeiro de Deus”, 16h30min haverá uma procissão, 
recorda-se essa expressão com início do HPM ao 5º BPM, 
primitiva: “fração do pão”. Assim, terminando com Missa de 
formou-se o rito da Eucaristia, Encerramento às 18h30min, no 
como ação de Jesus Ressuscitado e Pátio externo do 5º BPM. 
do Povo de Deus, e esse rito será Coordenação da Festa Conselho 
sempre o centro de toda a vida Pastoral da Capelania Militar.

De onde vem o ritual da 
missa, qual é a sua origem?

Santo Expedito

CAPELANIA MILITAR



Aniversariantes de MAIO

NASCIMENTO 27 Pe. Raimundo Kroth, SJ
1 Pe. Clairton Alexandrino de Oliveira 27 Pe. Válber Almeida de Souza, CSJ
2 Pe. Moésio Pereira de Sousa, C.Ss.R 30 Diác. Francisco Fernandes de Almeida
4 Frei Raimundo Riod Goes Tavares, OFMcap 31 Pe. Roberto Reinaldo Pereira de Queiroz
4 Pe. Elizeu dos Santos
5 Pe. Armindo Magalhães Duque, SSS
5 Pe. Josileudo Queiroz Façanha
5 Diác. Deusdeth Alves de Lima 2 Pe. Jânio José da Silva Pereira, CM
6 Pe. Graziano Odorizzi 9 Pe. Marcos José Pereira T. Martins, CM
6 Pe. Raimundo Leandro de Araújo 12 Pe. Raimundo Kroth, SJ
7 Pe. Anderson Avelino da Silva, SDB 22 Mons. Raimundo José Fernandes
7 Pe. Francisco José Gomes de Souza, INJ 24 Pe. Gelcimar Antônio de Carvalho
7 Diác. Pedro Gonçalves 25 Frei Manoel Henrique Araújo, OFMcap
10 Pe. Edson da Cruz Sousa 26 Pe. Emílio César Porto Cabral
11 Pe. João Maria Araújo 27 Pe. Fantico Nonato Silva Borges, CM
12 Pe. Aguinaldo Lima Viana, SDB 29 Pe. Jacó (James) Duggan, C.Ss.R
12 Pe. Madson Marques de Sousa 29 Pe. Francisco José Ramos
12 dom José Luiz Gomes de Vasconcelos 31 Pe. Aldenor Bezerra Torres
13 Frei Francisco da Cruz Oliveira, OFMcap 31 Pe. Albino Buffoli, FN
13 DomJosé Antonio Aparecido Tosi Marques
15 Pe. Luiz Abner Cavalcante de Almeida
16 Pe. Marcos Passerini, MCCJ
16 Pe. Luciano Gonzaga da Silva
18 Pe. Ant. Nazareno da Graça Albuquerque
18 Dom Geraldo Nascimento, OFMcap
19 Pe. Watson Holanda Façanha
20 Pe. Denis Acácio de Araújo
20 Pe Martinho Alves dos Santos Neto
21 Pe. Francisco Bezerra do Carmo
21 Pe. Raimundo Nonato de Oliveira Neto
21 Pe. Karlian Medeiros Ovídio Vale, CCSh
21 Pe. José Maria de Menezes Júnior
23 Pe. Pe. Hugo Eduardo Furtado, SJ
23 Pe. Manoel de Castro Ferreira
26 Pe. Francisco José Oliveira, CM
26 Pe. Antonio Augusto Menezes do Vale
26 Pe. Erasmo Carlos Gomes de Holanda, INJ

ORDENAÇÃO SACERDOTAL

PRESBÍTEROS
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Parabéns a todos!
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Visita de Mons. José 
Luiz Gomes de  
Vasconcelos

a convite do Arcebispo para 
conhecer a Arquidiocese e 
participar da celebração dos 
“Santos Óleos”, na Quinta-Feira 
Santa, na Catedral, quando será 

Desembarcou ontem a noite, 
apresentado aos presbíteros e 

dia 3 de abril de 2012, em 
fiéis. 

Fortaleza, Monsenhor José Luiz 
Monsenhor José Luiz Gomes 

Gomes de Vasconcelos,  nomeado 
de Vasconcelos visitou ,no dia 4, o 

no dia 21 de março bispo Auxiliar 
Centro de Pastoral Maria, Mãe da 

da Arquidiocese de Fortaleza.  Até 
Igreja,  onde foi acolhido pelo  

a data citada assumia a função de 
Secretariado de Pastoral, Setor de 

R e i t o r  d o  S e m i n á r i o  
Comunicação, Pastorais Sociais, 

Interdiocesano Nossa Senhora das 
CEBs, Cáritas e 

D o r e s  n a  
C e n t r o  d e  

D i o c e s e  d e  
D e f e s a .  N a  

C a r u a r u ,  
o c a s i ã o  o  

Pernambuco.
C e n t r o  d e  

N o  
D e f e s a  

aeroporto Pinto 
promovia com 

Mar t ins  uma 
as pastorais um 

c o m i t i v a  
café da manhã 

l iderada pelo 
d e  

A r c e b i s p o  
agradecimento 

Metropolitano, 
e despedida de 

D o m  J o s é  
seu diretor Pe. 

A n t o n i o  
José Élio Correia de Freitas. Em 

A p a r e c i d o  To s i  M a r q u e s ,  
seguida o secretário de pastoral o 

acompanhado de seu bispo auxiliar 
acompanhou e apresentou cada 

Dom Rosalvo Cordeiro de Lima e 
espaço pastoral informando as 

Dom José Luiz Ferreira Sales, 
atividades realizadas por cada 

recém nomeado B ispo de 
setor e pastoral. 

Pesqueira, o esperava para dar-lhe 
No dia seguinte concelebrou 

as boas vindas. Além das 
com o arcebispo,  o presbitério da 

autoridades eclesiásticas lá se 
Arquidiocese e todo o povo de Deus 

encontravam religiosas, padres, 
presente na Catedral a Missa dos 

seminaristas e leigos.
Santos Óleos. A missa do Crisma 

O Monsenhor veio a Fortaleza 
ou dos Santos Óleos  é assim 
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chamada porque nesse dia é feita a foi crismado por Dom Tiago 
bênção do óleo dos enfermos, dos Postma. Aos 19 de agosto de 1989, 
catecúmenos e a consagração do domingo da Assunção de Nossa 
óleo do crisma. É concelebrada Senhora foi ordenado e aos 9 de 
pelo Bispo com o seu presbitério dezembro do mesmo ano foi 
como sinal de comunhão e ordenado presbítero, por Dom 
unidade. Nela os presbíteros Tiago Postma na Igreja matriz de 
renovam pub l i camente  as  Nossa Senhora do Perpetuo 
promessas sacerdotais. Também é Socorro, onde fora batizado.
conhecida como a Missa da 
Unidade. Seus estudos seminarísticos 

Após a missa participou do foram realizados, inicialmente, no 
almoço de agradecimento e Seminário Propedêutico de 
despedida de Dom José Luiz, no Garanhuns. Em 1984, o curso de 
Centro de Pastoral. Filosofia no Instituto de Teologia do 

Recife – ITER. No ano seguinte foi 
enviado por seu bispo diocesano 
Dom Tiago Postma para o 
S e m i n á r i o  D i o c e s a n o  d e  O padre José Luiz Gomes de 
Guarulhos, SP. Concluiu o curso de Vasconcelos  foi nomeado  bispo 
Filosofia e cursou Teologia na auxiliar da arquidiocese de 
Faculdade de Teologia Nossa Fortaleza, no dia 21 de março, pelo 
Senhora da Assunção, em São Santo Padre, o papa Bento XVI.
Paulo, em 1988. Em 2008 como Monsenhor José Luiz nasceu 
aluno do Pontifício Colégio Pio em Garanhuns PE, aos 12 de maio 
Brasileiro, obteve o diploma de de 1963, filho primogênito de José 
mestrado em Teologia Patrística e de Vasconcelos Pontes e Marlene 
História da Teologia pela Pontifícia Gomes de Vasconcelos de uma 
Universidade Gregoriana de Roma família de seis irmãos. Foi batizado 
e atestado de qualificação em aos 22 de maio de 1963 na igreja 
Formação Vocac iona l  pe la  matriz de Nossa Senhora da 
Pontifícia Universidade Salesiana Conceição, hoje N. Senhora do 
de Roma.P e r p e t u o  S o c o r r o ,  d o s  

missionários redentoristas, em 
Garanhuns. Na mesma paróquia 
recebeu a primeira comunhão. Em Três  meses  após  sua  
1979, na Catedral de Garanhuns, ordenação presbiteral recebeu 

Formação

Alguns dados do novo Bispo 
Auxiliar

Ministério 
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provisão de Administrador da 
Paróquia Nossa Senhora da 
Conceição das Águas Belas e 
vigário Paroquial da Paróquia E x m o .  S r.  A r c e b i s p o  
Nossa Senhora Mãe dos Homens, Metropolitano de Fortaleza, Dom 
em Itaíba, PE, onde permaneceu Jose Antônio Aparecido Tosi 
por dez anos. Dedicou especial Marques; Exmo. Sr. Bispo Auxiliar 
atenção aos índios Fulni-ô, de de Fortaleza Dom Rosalvo Cordeiro 
Águas Belas. Durante esse período de Lima, Exmo. Sr. Bispo Eleito 
foi membro da equipe de formação para Pesqueira Dom José Luís 
sacerdotal diocesana. Em 1999 foi Ferreira Sales; reverendíssimos 
eleito membro do Conselho padres e diáconos; estimados 
Presbiteral e do Colégio de r e l i g i o s o s  e  r e l i g i o s a s ,  
Consultores da diocese. Em 2000 seminaristas, consagrados(as), 
foi nomeado pároco da Paróquia missionários(as) que atuam nesta 
Senhor Bom Jesus dos Pobres desde já tão amada Arquidiocese 
Aflitos, em São Bento do Uma, e de Fortaleza, estimado Povo de 
em 2002, foi eleito Coordenador Deus! A todos vós saúde e paz da 
Diocesano de Pastoral, ministério parte de Deus nosso Pai e de Jesus 
que deixou em 2005 quando foi nosso Redentor!
estudar em Roma. Em 2008 Desde a minha mais tenra 
recebeu provisão de Formador juventude escutei o eco de um 
j u n t o  a o  S e m i n á r i o  chamado feito por Jesus ao 
Interdiocesano, em Caruaru, e aos Apóstolo Pedro: “Pedro, tu me 
11 de dezembro daquele ano amas? Apascenta as minhas 
recebeu de Dom Bernardino ovelhas!” (Jo 21,17) A pergunta e a 
Marquió, bispo de Caruaru, a ordem dadas por Jesus sempre me 
provisão de Reitor do Seminário inquietaram. Sentia no meu hoje 
Interdiocesano Nossa Senhora das que Jesus estava a perguntar-me: 
Dores. Em 2011 Foi eleito José Luiz, tu me amas? E nunca, 
presidente Regional da OSIB NE II. jamais, hesitei em dar a mesma 

reposta de Pedro: “Senhor, tu 
sabes tudo, tu sabes que eu te 
amo!” E, por causa deste amor por 
Jesus, acolhi, como Pedro, a 
missão de apascentar suas 
o v e l h a s .  P a s s e i  a  a m a r  
verdadeiramente essas ovelhas 

Carta do futuro Bispo 
Auxiliar
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porque elas são de Jesus, o maior Pernambuco em Caruaru. Que 
amor de minha vida. Vejo que o missão árdua, porém, gratificante! 
rebanho é diferenciado: existem Cuidar dos futuros pastores da 
ovelhas gordas, ovelhas fiéis, Igreja! Garantir a sucessão da 
ovelhas que conhecem a voz do missão.
Pastor; mas também encontro Finalmente, a Igreja me 
ovelhas doentes, sofr idas, convoca para algo mais. O Bom 
perdidas, e até extraviadas e Pastor assim me diz: “Tenho outras 
rebeldes! Amo a todas, todavia! ovelhas que não são deste 
Amo a todas sem distinção. E, se rebanho”, e convida-me a deixar 
tenho preferência por algumas, o agora estes “cordeiros” para cuidar 
meu amor preferencial é pelas deste novo rebanho. Qual a minha 
mais necessitadas. resposta? “Eis-me 

A este rebanho de aqui Senhor!” Afinal 
J e s u s  d e c i d i  são sempre tuas 
d e f i n i t i v a m e n t e  o v e l h a s  e  t e u s  
consagrar minha vida. corde i ros ,  o  teu  
No dia 09 de dezembro rebanho. O Senhor 
deste ano faz 23 anos insiste comigo: “Pasce 
que esta consagração o v e s  m e a s ”  –  
se efetuou quando fui “apascenta minhas 
ordenado presbítero, ovelhas”, (Jo 21,17) 
pastor do Povo de Deus s e r á  m e u  l e m a  
com o lema: “Tu me e p i s c o p a l ,  s e m  
amas? Apascenta as esquecer que a esta 
minhas ovelhas”. Fui e ordem antecede a 
sou um sacerdote feliz. pergunta  sempre 
Por 16 anos exerci o pastoreio oportuna: “Tu me amas?”.
como Administrador Paroquial e Sinto-me agraciado em ter 
Pá roco  em duas  g randes  sido chamado por aquele que 
Paróquias, colaborando com a sucede ao Apóstolo São Pedro para 
pastoral da Diocese de Garanhuns. compor o colégio dos sucessores 
Porém, há quatro anos, o Senhor dos Apóstolos de Nosso Senhor 
me chamou para cuidar dos seus Jesus Cristo e de receber a 
“cordeiros”, cordeiros escolhidos, plenitude deste sacerdócio que 
jovens seminaristas em processo tanto amo. Sinto-me pequeno e 
de discernimento vocacional de i nd i gno  de  t a l  m i s são  e  
cinco dioceses do interior de responsabilidade, mas creio que, 
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quando o Senhor chama, concede 
àquele que é chamado as graças 
necessárias para desempenhar 
esta missão. Publicamos neste espaço, 

Coloco-me à disposição do para conhecimento de todos e para 
chamado de Jesus o Bom Pastor. registro histórico, as duas 
Peço a Deus a graça de ser fiel. Fiel mensagens pronunciadas no final 
ao Santo Evangelho, fiel à Santa da missa dos Santos Óleos, na 
Madre Igreja, fiel ao Santo Papa o Quinta-Feira Santa: a primeira, do 
Papa, fiel aos apelos desta Padre Francisco Ivan de Souza, 
Arquidiocese da “Terra do Sol”, fiel c oo rdenado r  de  Pas to ra l ,  
à opção preferencial pelos pobres e agradecendo, em nome da 
às prioridades da Igreja no Brasil. Arquidiocese de Fortaleza, a Dom 
Eis-me aqui Senhor! José Luiz a prestimosa doação de 

Se procurarem em mim um sua vida à Igreja de Fortaleza; a 
teólogo, um perito em direito segunda, de Dom José Luiz, 
canônico, um zeloso administrador, despedindo-se do povo de Deus 
terão que esperar um pouco, tenho desta Arquidiocese a quem tão 
muito a aprender. Se, porém, dedicada e generosamente serviu.
procurarem em mim um Pastor, 
tenho algo a oferecer.

Desde já roguem a Deus por 
mim, para que seja capaz de Na manhã do dia 15 de 
superar os meus limites humanos e fevereiro, quarta-feira, dia de 
servir com qualidade e fidelidade, nomeações episcopais do Vaticano 
mas, sobretudo, com muito amor, a para o Brasil e outros países, 
esta Arquidiocese confiada ao tomamos conhecimento da 
Patriarca São José. Que por sua nomeação feita pelo Papa Bento 
intercessão, possamos juntos dar XVI de Dom José Luís Ferreira 
continuidade a uma bela história. Sales, como Bispo Titular de 
História de fé, de esperança, de Pesqueira – Pernambuco. 
amor; enfim, de salvação. Diz o Evangelho de João10, 

Em breve nos veremos e na 16: “Eu tenho outras ovelhas que 
graça de Deus vamos caminhar não são deste redil, e também a 
juntos. estas é preciso que eu conduza”.  

Certamente há muitas ovelhas à 
espera de Dom José Luiz na 

Dom José Luís 
Ferreira Salles

1. Mensagem de gratidão a 
Dom José Luís Ferreira Sales

Fraternalmente: Pe. José Luiz Gomes de 
Vasconcelos.
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Diocese de Pesqueira, Pernambuco pelo senhor nesta Arquidiocese.
e, ao mesmo tempo, uma grande Que a sua alma episcopal seja 
expectativa. confortada pela graça de Deus, 

Em tão elevada circunstância, com votos de um profícuo 
neste momento da passagem de pastoreio. Que a Virgem Maria seja 
Dom José Luís, de Bispo Auxiliar de a sua proteção e lhe conceda as 
Fortaleza para Bispo Titular da melhores bênçãos nesta nova 
Diocese de Pesqueira, por dever de caminhada.
justiça, por necessidade da virtude Quero também dizer ao Mons. 
da gratidão, em nome de todos José Luiz Gomes de Vasconcelos 
desta Arquidiocese, expresso ao que estamos felizes com a sua 
senhor o mais vivo “muito presença. Nossos votos são de 
obrigado” por sua generosa bênçãos e de um serviço fecundo. 
dedicação e por seu amor no A Arquidiocese de Fortaleza o 
desempenho da nobre, exigente e aguarda com muita expectativa. 
bela missão que realizou nesta Dom José Luiz Ferreira Sales, 
Igreja Particular. este agradecimento é em nome de 

Nestes seis anos de trabalho todos que fazem o Clero 
com Dom José Luís, pude apreciar A r q u i d i o c e s a n o .  Fa ç o - m e  
pessoalmente, no Secretariado de intérprete também da gratidão de 
Pastoral, nas comunidades e em todo o povo de Deus: do 
toda a Arquidiocese de Fortaleza, Secretariado de Pastoral, da Vida 
os dotes da vida de Pastor, Religiosa, das Pastorais, dos 
totalmente dedicado à Ação Mov imen to s ,  O rgan i smos ,  
E v a n g e l i z a d o r a .  A  s u a  Associações Eclesiais, Setor 
competênc ia  p lasmada no juventude, dos moradores de rua, 
Evangelho de Jesus Cristo, na dos catadores e excluídos, entre 
ética, na seriedade e na prudência outros.
das suas decisões, mostrou sua Como Arquidiocese, nós 
capacidade em abrir novos queremos assegurar-lhe o nosso 
horizontes, caminhos de santidade apoio, carinho e comunhão 
na vida eclesial, marcados pelo fraterna. Logo após sua nomeação, 
esforço e coragem, com a lealdade o senhor disse: estou mudando 
de um grande colaborador fiel ao apenas de quarto, a casa é a 
Senhor. mesma. O senhor sabe que as 

Dom José Luiz, nossa palavra nossas portas estão sempre 
é, pois, de gratidão. É de ação de abertas. 
graças por todo serviço prestado Talvez o senhor deva estar 
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perguntando, ou pensando agora: ce r t e za ,  desses  anos  na  
por que ele me chama de senhor? Arquidiocese de Fortaleza, levo 
Senhor é Deus. muito mais que saudades!... 

Meu querido Bispo, da mesma Levo a fé de um povo que se 
maneira que não tratei e nem reúne aos milhares para caminhar 
trataria meu pai por você, não com Maria... Que logo de 
consigo fazer diferente com o madrugada todo dia 13,  estão aos 
senhor. pés da Virgem de Fátima, para 

Muito obrigo por tê-lo como apresentar sua ação de graças e 
nosso amigo, orientador, irmão, fazer seus pedidos.
conselheiro, como Bispo Auxiliar Levo a Vida Religiosa sempre 
nesta Arquidiocese de Fortaleza. com os olhos fixos no Senhor 

Muito obrigado de coração! procurando em meio a crises e 
Receba o nosso abraço bem desafios lançar as redes em águas 

fraterno. mais profundas.
Em meu coração vão todos os 

agentes das Pastorais Sociais que 
movidos por um amor solidário 
lutam pela causa dos pequenos.

Vão comigo os padres que me 
acolheram sempre com carinho e 
amizade. Muito obrigado a cada 
um.

Trancar o dedo numa porta E  d a  n o s s a  q u e r i d a  
dói... Torcer o tornozelo dói. Um juventude? Carrego a teimosia, a 
tapa, um soco, um pontapé doem, vibração, os sonhos de ir ao 
dói morder a língua, dói cólica, e n c o n t r o  d a s  c o m p l e x a s  
cárie e pedra no rim. Mas o que realidades juvenis em nossa 
mais dói é a saudade. Arquidiocese. Coragem! Sigam em 

Parafraseando Drumont de frente.
Andrade digo que  "SAUDADE É Ainda há espaço para levar 
AQUILO QUE FICA DE QUEM NÃO muita gente que esteve ao meu 
FICOU”... lado cuidando da alimentação, 

"Quem parte leva saudades roupa, transporte, saúde... que me 
de alguém"... Assim diz a música... acolheu em suas casas para um 
Na verdade quem parte leva muito baião de dois!... que me ofereceu 
mais que saudades... Leva e deixa uma rede para um cochilo depois 
o coração, uma vida... Tenham do almoço nas longas jornadas das 

Padre Francisco Ivan de Souza, 
Quinta-Feira Santa, 05/04/12. 

2. Mensagem de despedida de 
Dom José Luiz

Fiquem com Deus
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visitas missionárias... Ou um dia possa continuar minha missão 
de descanso comendo um peixinho como pastor junto ao rebanho do 
na beira da praia!...  Senhor na terra da renascença do 

Não posso esquecer que levo doce e do povo Xukuru do Ororubá. 
também presentes valiosos que Obrigado de coração, por 
ganhei nesses anos de convivência tanto amor e  carinho para com  
com meus irmãos bispos: D. este servidor! Hoje me despeço de 
Edmilson e sua juventude todos já com uma saudade 
persistente, incansável na luta pela danada!... Saudade, aquele 
justiça! D. Adalberto, sempre com sentimento que quando não cabe 
seu bom humor. D. Rosalvo, que no coração, escorre pelos olhos. 
nem bem chegou já vai ganhando o ( ). Ficamos todos com 
coração de todos nós com sua saudade, mas com uma certeza: 
simplicidade e piedade. D. José ficamos todos  com Deus!
Antonio, que me ordenou bispo e MUITO OBRIGADO!
com quem aprendi a amar mais 
ainda a Igreja, aprendi, pela sua 
confiança em Deus,  a paciência 
nos momentos difíceis. Obrigado 
D. José! Aprendi muito nesses anos 
de convivência. Conte com minhas A Comissão da Causa de Dom 
orações. Antônio de Almeida Lustosa 

Em um coração missionário agradece a Dom José Luís seus 
sempre cabe mais um. Cabe você inúmeros benefícios e empenho 
que é seminarista!... Levo comigo que teve em presidir a ‘Santa 
cada um e continuo rezando para Missa’ em homenagem a Dom 
que Deus lhe dê a graça da Antônio pelos cem anos de 
perseverança. ordenação sacerdotal do religioso 

Enfim, meus irmãos e irmãs, que se encontra em processo de 
quem parte pode ficar mais pobre. beatificação e canonização em 
Eu fico mais rico, por ter convivido Roma.  A cerimônia religiosa foi 
com vocês e poder levar comigo r e a l i z a d a  n a  C a t e d r a l  
tantas experiências que me Metropolitana de Fortaleza. 
fizeram crescer. Não estou Desejamos a Dom José Luiz muita 
mudando de casa, mas de luz em seu coração, cada vez mais 
quarto... A casa e a Igreja sempre fortalecido no amor para assumir a 
discípula missionária. diocese de Pesqueira (PE). 

Rezem por mim para que eu 

Bob Marley

Dom Antônio de 
Almeida Lustosa 

Conceição Rodrigues.

28 Boletim Informativo - abril de 2012

http://pensador.uol.com.br/autor/bob_marley/


Resurrexit Sicut Dixit 
Alleluia 

Padre Dr. Brendan Coleman Mc Donald, 
Redentorista e Assessor da CNBB RegionalNE1

Assim como os Apóstolos anunciaram 
a Ressurreição no contexto social e 
religioso do mundo judaico e grego-
romano para o qual se dirigia, assim O Domingo da Páscoa é e deveria 
também hoje em dia esta mensagem ser por todos considerada a maior das 
libertadora deve alcançar o homem festas cristãs. “Solenitas sollenitatum” 
atual que clama pela superação de – Solenidade das solenidades, como 
toda injustiça e opressão, e que exprime o Catálogo Oficial da Igreja 
enfatiza os direitos humanos como a Católica. É verdade que a encarnação 
asp i ração mais  un iversa l  da do Verbo e o Natal de Jesus significam 
Humanidade. O documento “Gaudium o maravilhoso início da nossa salvação 
et Spes” do grande Concílio Ecumênico e dão novo sentido à história.  Mas a 
Vaticano l l  falando sobre as culminância da nossa redenção foi 
“aspirações mais generalizadas da realizada pela morte e ressurreição do 
humanidade”, que incluem todos os Senhor, de modo que São Paulo podia 
tipos, tanto sociais e culturais como escrever: “Se Cristo não ressuscitou, a 
econômicas e operárias, disse: nossa pregação é vazia, e vazia 
“oculta-se uma aspiração profunda e também nossa fé”. (1 Cor 15, 14). 
universal: as pessoas e os grupos Mas, agora, Jesus ressuscitou. Foi a 
sociais estão sedentos de uma vida grande mensagem: Não está aqui. Vai 
plena e livre, digna do homem (GS 9, à vossa frente para Galiléia. É verdade 
3).Jesus foi à frente, para preparar-nos 

A morte e ressurreição do Senhor um lugar junto do seu Pai, que é 
realmente vêm nos libertar, mas não também o nosso Pai. Isso é uma 
se limitam a uma libertação dos males grande consolação e conforto para 
físicos. Seria empobrecer demasiado o nós.
conceito da morte e ressurreição de Jesus ressuscitado está presente 
Jesus. O efeito da ressurreição é muito na comunidade, dando início à nova 
mais amplo, penetra no santuário da criação. Os cristãos sentem sua 
consciência, envolve compromissos presença na ação do Espírito que os 
morais, atitudes religiosas, exercício move à implantação do projeto de 
constante da sol idariedade e Deus na história. Hoje a comunidade é 
obediência intransigente à lei do amor chamada a ter fé madura que não 
recíproco.exige sinais extraordinários para 

Que a comunhão e a paz do perceber Jesus presente nela (cf. 
Cristo Ressuscitado sejam abundantes Roteiros Homiléticos, de J. Bortolini, 
nos vossos corações.Paulus, 2007,  p.322). A fé em Cristo 

ressusc i tado  é  e fe t i vamente  
libertadora, de maneira inequívoca e 
universal (Gl 5, 1), porque Jesus salva 
o homem do pecado, que é a fonte de 
todas as alienações e escravidão. 
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PASTORAIS

Pastoral da Pastoral da Criança
Comunicação

Curso sobre mídias digitais

Pastoral da Terra

Celebração da Páscoa no 
assentamento Antônio 
Conselheiro 

A Pastoral da criança do Setor 
46, que compreende a Região 
Episcopal Metropolitana Nossa 
Senhora da Conceição, vem 

A Pastoral da Comunicação, realizando a capacitação de líderes 
PASCOM,  promoverá no próximo na paróquia Nossa senhora do 
dia 28 de abril de 2012, das 8 às 17 Sagrado Coração, no bairro 
horas, no Centro de Pastoral Maria Aerolândia, e nas comunidades de 
Mãe da Igreja mais um encontro Santa Lúcia e Sagrado Coração de 
formativo na área de comunicação. Jesus.

“Espaço Virtual: Novas Na Região Sagrada Família, o 
possibilidades de Comunicação” é curso de capacitação e formação 
o tema escolhido pela coordenação de líderes acontecerá nos dias 21 e 
da Pastoral com o objetivo de 22 de abril, nas paróquias Nossa 
oferecer aos part ic ipantes Senhora da Conceição, em 
esclarecimentos quanto à ética, Pajuçara, e Menino Jesus, no 
l e g i s l a ç ã o ,  m a r k e t i n g  e  Conjunto Industrial.
abrangência das mídias digitais. Informações com Lúcia Braga 

O encontro é destinado aos nos telefones (85) 8741.0054 ou 
membros da PASCOM e aos (85) 96767721.
secretários e secretárias das 
Paróquias e Regiões Episcopais. A 
assessoria ficará por conta de 
Marcos Pavel, membro da 
Comunidade Recado e assessor de 
Marketing da Rádio Dom Bosco.

Inscrição R$ 15,00 (quinze 
reais) – almoço e lanche.

Informações e inscrição no Membros da Comissão da 
Setor de Comunicação da Pastoral da Terra, CPT, e  
Arquidiocese de Fortaleza, com voluntários sociais celebraram a 
Marta Andrade ou Janayna Gomes. Páscoa do Senhor com as crianças 
Tel.: (85) 3388.8703 ou (85) do  assentamento  Anton io  
9921.6742. Conselheiro, em Ocara.
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Tudo aconteceu no domingo com sua musicalidade e esperança 
dia 8 de abril quando a CPT de serem artistas, mas artistas 
articulou junto às famílias do com compromisso social cristão.
assentamento a participação das 
crianças nas comemorações da 
Páscoa. 

A espiritualidade do dia ficou 
por conta de um grupo de cinco 
missionários da Congregação da 
Sagrada Família de Nazaré, mais 
conhecidos como Piamartinos, que 
além de conduzirem a reflexão 
conduziram a Celebração da O encontro aconteceu no 
Palavra. último dia 10 de abril, na 

Os voluntários motivaram e comunidade Discípulas de Emaús, 
coordenaram a partilha de vivência residência das irmãs missionárias 
com a comunidade e as dinâmicas scalabrinianas, e contou com a 
de grupo com a participação de participação de 12 pessoas. Após o 
todos, adultos e crianças. momento de acolhida e de mística, 

Foi servido café da amanhã foi apresentada a agenda, do 
para a comunidade e, em seguida, encontro.
as crianças participaram de grupos Inicialmente foi feita a 
de talentos, como canto, dança, exposição do planejamento anual, 
pintura, ciranda, atividades físicas, dos projetos em andamento e dos 
d e n t r e  o u t r a s .  A p ó s  a  novos projetos. Na sequência 
apresentação dos talentos as foram constituídas as equipes 
crianças receberam prêmios e  conforme os projetos e foram 
chocolates. agendadas as datas para os 

Os voluntários sociais são da momentos de formação e 
paróquia São Francisco, no bairro espiritualidade.  Em relação às 
Dias Macedo, que articulados pelas e q u i p e s ,  f i c a r a m  a s s i m  
Pastora is  Soc ia is ,  já  vêm constituídas: 
realizando essa ação há três anos. Projeto 1 – Estudantes 

Toda essa ação comunitária In ternac iona is .  Equ ipe  de  
foi regada pela boa musica do coordenação do projeto: Vladimir, 
g rupo  m i r im  "Am igos  da  Pe. Dejailton, Alfredo e Maria José.  
Natureza". O grupo é formado por Projeto 2 – Presas Imigrantes 
crianças que tocam e encantam e extra-muros. Equipe de 

Pastoral dos 
Migrantes 

Encontro de planejamento 
anual

31Boletim Informativo - abril de 2012



coordenação do projeto: Ir. Clotilde 
Pellegrini, Maria José, Josi e 
Lenine. 

Projeto 3 – Presos Imigrantes Aconteceu na noite do dia 31 
e extra-muros.  Equipe de de março, às 20h, na Capela Nossa 
coordenação do projeto: Samuel Senhora de Guadalupe, Paróquia 
Soares e Alexandre. de São Diogo, a 1ª Vigília do 

Projeto 4 – Formação e “Projeto Prevenir” com o tema 
espi r i tua l idade.  Equipe de Drogas: Legal é Prevenir, e o lema 
c o o r d e n a ç ã o  d o  p r o j e t o :  “A criação geme em dores de 
Lindemberg, Ir. Eléia Scariot, parto” (cf. Rm 8,22). 
Rejane e Gilvanda. O Projeto Prevenir é uma nova 

frente de prevenção e atuará junto 
O próximo encontro vai aos trabalhos da Pastoral da 

acontecer no dia 15 de maio, das Sobriedade no Estado do Ceará. 
18h às 20h, no Centro de Pastoral Tem como atividades palestras e 
Maria Mãe da Igreja. seminários para conscientizar e 

sensibilizar jovens da faixa etária 
A Pastoral do Migrante é um de 13 a 17 anos, pais, responsáveis 

serviço eclesial voltado para a e educadores sobre o uso abusivo 
acolhida, orientação e inserção do álcool e de outras drogas.  
sócio-religiosa dos migrantes. No A programação teve início 
Brasil, a Pastoral dos Migrantes com animação e louvor com 
atua em estreito vínculo com o Wellington Andrade (RCC - CE), em 
Setor de Mobilidade Humana da seguida com testemunhos de 
Comissão Episcopal para o Serviço Ricardo Monte (Fundador da 
da Caridade, da Justiça e da Paz, da Comunidade Obra Rainha dos 
CNBB (Conferência Nacional dos Anjos), de Alexandre (coordenador 
Bispos do Brasil) e com o Serviço do GEV- Fazenda Esperança). 
Pastoral dos Migrantes. Depois houve adoração ao 

Santíssimo. A cada hora rezava-se 
Informações com Irmã Eléia o terço (Sobriedade, Libertação, 

Scariot (85) 9956 7747 ou Divina Misericórdia e Mariano). 
Francisco Vladimir (85) 3388 8702 Também foi rezada e meditada a 

Novena Súplica de Sobriedade até 
as 6h do domingo,  dia 01 de abril.

A coordenação da Pastoral da 
Sobriedade da Paróquia São Diogo 

Pastoral da 
Sobriedade 
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e do Projeto Prevenir, na pessoa de “IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES, 
s e u  C o o r d e n a d o r  C a r l o s  ORGANISMOS E ATIVIDADES QUE 
Cavalcante, agradece às Irmãs ESTÃO A SERVIÇO DA VIDA”. Ela 
Preciosíssimas por apoiar e diz que uma outra estratégia que 
c o l a b o r a r  n e s t a  V i g í l i a ,  não se deve perder de vista é a 
especialmente à Irmã Nazaré que ligação que a 5ª SSB tem com o 
foi nossa maior incentivadora. Grito dos Excluídos: “devemos 

fazer com que o Grito seja o 
momento culminante da 5ª 
Semana e animar as Regiões 
E p i s c o p a i s  p a r a  t a m b é m  
realizarem os seus pré-gritos, 
utilizando a temática “Estado para 
quê e para quem?” e quem sabe 
participar do grande Grito no dia 7 

A comissão de preparação da de setembro. Durante a reunião foi 
5ª. Semana Social Brasileira (SSB) dado um informe sobre o encontro 
na Arquidiocese de Fortaleza Estadual do Grito dos Excluídos que 
reun iu-se  para  in i c i a r  os  acontecerá no dia 17 de 05 de 
preparativos do processo de 2012. 
organização do evento. A reunião A comissão está propondo-se 
aconteceu no último dia 28 de a realizar visitas às Regiões 
março, no Centro de Pastoral Episcopais, se possível nas 
Maria, Mãe da Igreja. No início da reuniões ordinárias dos conselhos 
reunião foi lido um texto do Pe. pastorais das Regiões. 
Nelito Dornelas que explicita os O lançamento da 5ª. SBB 
objetivos da 5ª Semana Social Regional Nordeste I irá acontecer 
Brasileira (5ª SSB) e o que as no dia 18 de maio na Faculdade 
dioceses podem realizar para fazer Católica de Fortaleza.
o processo. Para Ana Maria de Equipe da 5ª Semana Social 
Freitas, da Cáritas Arquidiocesana Arquidiocesana: Sr. Assis Memória 
de Fortaleza e membro da (membro da Articulação do Grito 
comissão organizadora da 5ª. SSB dos Excluídos) – 9944.3315 e 
em Fortaleza, um dos desejos é 3241.4994; Sinval (Pastoral da 
que durante o processo de Saúde e Articulação das Pastorais 
preparação do evento a 5ª. Sociais, CEBs e Organismos da 
Urgência possa ser um dos Arquidiocese) – 8643.4074; Ana 
e l e m e n t o s  m o t i v a d o r e s  Mar ia  de Fre i tas  (Cár i tas  

Quinta Semana Social 
Brasileira na 
Arquidiocese de 
Fortaleza 
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Arquidiocesana de Fortaleza) – cidade de Fortaleza. Durante a 
8614.3495 e 3388.8716; Isabel c a m i n h a d a  d a  V i a - S a c r a  
(Cáritas Arquidiocesana de momentos de silêncio e reflexão. 
Fortaleza) – 8863.3560; Francisco Há dez anos as pastorais sociais, 
Vladimir (Secretariado de Pastoral CEBs e organismos a realizam. Os 
e Pastoral do Migrante) – membros das pastorais sociais e as 
9973.0089. pessoas por elas acompanhadas ou 

atendidas participaram. 
A Via-Sacra passou pelas ruas 

Conde d'Eu, Sena Madureira, 
Guilherme Rocha, Praça General 
Tibúrcio (Praça dos Leões). Seguiu 
pela Rua do Rosário até a Praça dos 
Voluntários (Praça da Policia), As Pastorais Sociais, CEBs e 
voltando pela General Bezerril, Organismos da Arquidiocese de 
Floriano Peixoto, Castro e Silva e Fortaleza realizaram no dia 4 de 
retorno à Praça D. Pedro I onde se abril, com concentração inicial na 
deu o encerramento e a partilha do Praça Pedro I (Praça da Sé), uma 
alimento.Via-Sacra. Foi um momento de 

N a  p á g i n a  contemplação e relação da 
crucificação e morte de Jesus 

 veja as fotos da Via-Sacra. Cristo com os problemas sociais em 
Fortaleza. Como também, um 
momento DE reflexão sobre a 
Campanha da Fraternidade 2012, 
que tem como 
temática “Saúde 
Pública” e como 
lema: “Para que 
a  s a ú d e  s e  
difunda sobre a 
terra”. A Via-
S a c r a  q u i s  
conclamar todos 
cristãos e cristãs 
a refletirem a 
r ea l i dade  da  
saúde pública na 

Via-Sacra no Centro 
de Fortaleza

www.arquidicoesedefortaleza.org.
br
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COMUNICAÇÕES

Conselho de  Leigos que podemos fazer. Destacaram 
dentre outros os seguintes Com a graça de Deus, o 
aspectos: o nível de informação Conselho Arquidiocesano de 
do nosso povo é muito baixo, Leigos, CAL,  realizou sua 
precisamos atuar no campo da Assembleia Extraordinária, 
educação, colocar-nos como prevista para 31 de março do 
agentes de saúde e pensar em corrente, no Centro de Pastoral. 
nosso papel, junto aos irmãos Contou com a uma participação 
que sofrem, na defesa do SUS, significativa de representantes 
colaborando para sua melhoria. de organizações eclesiais, 
É importante animar a criação algumas paróquias, a executiva 
da Pastoral da Saúde em todas em exercício e convidados. 
as Paróquias e implementar Acolheu também com alegria o 
suas atribuições; acompanhar Sr. Bispo auxiliar Dom Rosalvo 
os Conselhos de Saúde e Cordeiro que, por toda a 
fortalecer as l ideranças; manhã,  acompanhou os  
construir cidadania cristã no trabalhos e no final, com sua 
campo da saúde, lembrando bênção, enviou  os eleitos “à 
que devemos continuar a luta vinha do Senhor”.
pois a Campanha deve gerar Na primeira parte, um 
resultados significativos.diálogo sobre a CF/2012 foi 

O diálogo despertou muito facilitado por três profissionais 
interesse entre os presentes de saúde convidados: Adriana, 
que complementaram com fonoaudióloga, com exercício 
perguntas  e  co locações  no CAPS, André Arruda, mestre 
i m p o r t a n t e s  s o b r e  o  em Saúde Pública pela UFC e o 
envolvimento com as questões Dr. Oscar Bittencourt, diácono 
da saúde pública, maior permanente e médico do 
conhecimento do SUS e como Hospital Cura d´Ars. Deram 
fazer acompanhamento aos seus depoimentos e relataram 
Conselhos e Unidades de experiências com os problemas 
Serv i ço.  Os  conv idados  da saúde pública, mostrando o 
colocaram-se à disposição para 
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novos encontros e reafirmaram s e n d o ,  o  C o n s e l h o  
a importância da iniciativa de Arquidiocesano de Leigos nos 
todos, lembrando que a próximos três anos, será 
Campanha está só começando, animado pelo seguinte grupo:
ainda há muito que fazer. Com Na Executiva:
agradecimentos do CAL pela - Honorata Ferreira Mendes  
relevante colaboração, os - Presidente
profissionais despediram-se - Maria Dalva Guilherme - 
muito aplaudidos. Vice-presidente

Na segunda parte, a - Maria Elenise de Sousa 
executiva, que encerrou seus Mesquita - Secretária Geral
t rabalhos,  apresentou a - Maria Altair Albuquerque 
prestação de contas, por meio Rebouças - 2ª Secretária
de relatório financeiro e de - Juvanília Amorim Studart 
at ividades mostrando os Gurgel - Tesoureira Geral
caminhos por onde o CAL - Teodoro D´arc da Silveira 
a p r e n d e  a  s e r  I g r e j a .  - 2º Tesoureiro
Agradecendo a todos os No Colegiado Fiscal: 
p r e s e n t e s  e  a o s  q u e  Titulares  
colaboraram com as atividades - Maria José Colares 
do Conselho, nestes oito anos, a - Ivonete Elias da Costa
Presidente encerrou com ação - Suzi Santos
de graças a Deus por tudo que Suplentes
foi construído.  Em seguida - Antônia Norma da Silva 
convidou Nailê, Maria José e Gonçalves
Otília Nunes, para constituírem - Ieda Pontes
a  Comissão  E le i to ra l  e  - Isaura Pereira da Silva.
procederem às ele ições, Neste tempo bonito, em 
conforme o que estabelece o que nos preparamos para a 
Estatuto do CAL. Páscoa do Senhor e com ELE 

Com quórum e trâmites vivermos vida nova, na graça, 
legais, foram eleitos Presidente,  no amor, no perdão e na 
Secretár ia,  Tesoureira e fraternidade, somos todos 
Colegiado Fiscal  e seus gratos pelo que foi vivido e 
respectivos adjuntos. Assim realizado a serviço do Reino. 
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Desejamos aos que prosseguem do Ceará.  Esse projeto existe 
a caminhada muita luz, força, há 17 anos e é mantido pelos 
perseverança e bênçãos na paz próprios membros do MCJ. O 
e na graça do Senhor, sempre evento sempre acontece na 
sob a proteção de Maria, Mãe da Barra do Ceará na Associação 
Igreja. Feliz Páscoa a todos!!! Maria Mãe da Vida.

Este projeto, idealizado e 
implantado pe lo  mús ico  
cearense Corjesu Alves, que faz 
a coordenação geral e direção 
artística, favorece a retomada 

A Oficina de práticas vocais de antigas tradições musicais de 
é um curso de caráter prático e canto vocal. Além de levar 
i n t e n s i v o  i n i c i a l m e n t e  qualidade musical através de 
direcionado aos vocalistas onde, cursos e apresentações a todos 
durante o dia inteiro, a Música é os segmentos sociais sem 
abordada e vivenciada em todas e x c l u s ã o  d e  c l a s s e s  e  
as suas formas, melódicas, indivíduos, procura atender 
rítmicas e harmônicas. Estando várias faixas etárias (crianças, 
em sua terceira edição, vem, ao jovens e adultos), criando 
longo desse ano, cumprindo mecanismos para a formação, 
com sucesso os seus objetivos capacitação e reciclagem da 
ao promover o aperfeiçoamento comunidade musical, visando 
técnico e artístico dos cantores e também o ingresso nas mais 
músicos, dando o aprendizado variadas opções do mercado de 
musical e estimulando o trabalho.
surgimento de mais e novos Ao realizar atividades de 
talentos. alto nível na área artístico-

E s s a s  o f i c i n a s  d e  pedagóg i ca ,  dando  aos  
musicalização são parte do participantes a oportunidade de 
programa de formação musical desenvolvimento e atualização 
da ESCOLA COMUNITÁRIA DE do universo cultural, a Oficina 
MÚSICA per tencente  ao  de Práticas Vocais vem atraindo 
Movimento Coração de Jesus um número cada vez maior de 
(MCJ) na Área Pastora da Barra pessoas que compartilham da 

Projeto de Oficinas de 
Práticas Vocais
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mesma vontade de aprender e Comunitária de Música.
vivenciar a musica vocal. Já é A realização da III OFICINA 
possível perceber o impacto DE PRÁTICAS VOCAIS, em 
pos i t i vo  de  suas  ações  2012, portanto, justifica-se pela 
educativas pela grande procura necessidade de continuação e 
de jovens interessados, como reaf i rmação do trabalho 
também pela crescente e visível desenvolvido nas oficinas 
busca de apoio cultural. anteriores. Essa continuidade só 

O projeto Oficina de será possível, através da ajuda 
Práticas Vocais visa suprir a financeira institucional, sob 
carência de aulas como técnica pena de se extinguir, apesar do 
vocal, arranjo vocal, backing sucesso da iniciativa, resultado 
vocal, trabalhando, desde a sua d e  um  g rande  e s f o r ç o  
primeira edição. As oficinas vêm desprendido voluntariamente 
oferecendo - tanto para os pe l o s  mús i c o s  e  pe l o s  
jovens iniciantes, quanto para organizadores, ao longo desses 
antigos - um curso intensivo, meses.
contínuo, de curto prazo que Através das sucessivas 
possibilite o desenvolvimento edições deste projeto, nossa 
do potencial artístico e o Escola de Música está tendo a 
aprimoramento do exercício de possibilidade de retomar a sua 
cantar, levando o conhecimento t r a j e t ó r i a  d e  g r a n d e  
musical e novas informações colaboradora na formação de 
sobre o uso correto da voz. músicos cantores e, assim, 

H á  t r ê s  m e s e s  contribuir mais uma vez para o 
consecutivos, um importante engrandecimento da cultura 
trabalho de resgate cultural vem brasileira, através do enorme 
sendo realizado através desse potencial artístico de seu povo.
Pro je to,  pres tando uma Estamos recebendo novos 
importante contribuição ao alunos na ECM da Barra do 
cenário artístico apesar da Ceara.
ausência de recursos, mas Paulo Corjesu Brito Alves, 
contando com a expressiva diretor artístico, 85-91599123 
participação dos músicos ou 85- 86141494.
p r o f e s s o r e s  d a  E s c o l a  
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Semana Missionária 
Rumo à JMJ 2013

Até o momento, ficou 
registrado que pelo menos 5 mil 
pessoas serão acolhidas na 

No último sábado, dia 31, o Arquidiocese durante a Semana 
arcebispo dom José Antonio se Missionária. O número é parcial 
reuniu com  representantes das e tende a aumentar. Segundo 
nove regiões episcopais de estudo encomendado pela 
Fortaleza e comissão que Conferência Nacional dos Bispos 
preparou a peregrinação dos do Brasil - CNBB,  um fator 
Símbolos da Jornada Mundial da limite para a vinda de jovens é o 
Juventude RIO 2013 na transporte aéreo que comporta, 
residência episcopal . durante o período, fluxo de  até 

O arcebispo comunicou que 20 mil pessoas no aeroporto 
"Semana Missionária" foi o internacional Pinto Martins.
nome autorizado pelo Pontifício No encontro foi formada 
Conselho para os Leigos, uma comissão que dará 
Dicastério Romano,  para a continuidade aos trabalhos, sob 
semana que antecede a JMJ RIO a assessoria de Pe. Dênys Lima, 
2013. Nos encontros anteriores membro da Comunidade 
as atividades eram chamadas Católica Shalom.
Pré-Jornada. A Arquidiocese de O primeiro encontro do 
Fortaleza sediará Semana papa com os jovens, cerca de 
Missionária e contará com a 300 mil, realizou-se na Praça de 
par t i c ipação dos jovens São Pedro, no Vaticano, em 
o r i u n d o s  d o s  d i v e r s o s  1984. Na ocasião, o Santo 
movimentos de evangelização Padre, o Papa João Paulo II, 
juvenil como voluntários e entregou aos jovens a Cruz da 
organizadores do encontro. Jornada Mundial da Juventude 

Na agenda do dia, a (JMJ), nome que dado a esses 
discussão sobre a quantidade de encontro a partir de 1985. E os 
jovens que serão acolhidos na encontros continuaram: em 
Semana Missionária, que em Roma (1986), em Buenos Aires 
todas as dioceses brasileiras (Argentina – 1987), em 
acontecerá de 17 a 20 de julho. Sant iago de Compostela 

 (Espanha  –  1989) ,  em 

39Boletim Informativo - abril de 2012



Czestochowa (Polônia – 1991), 
em Denver (Estados Unidos – 
1993), em Manila (Filipinas – A equipe de liturgia da 
1995), em Paris (França -1997), paróquia Santíssima Trindade 
em Roma (Itália – 2000), em começou segunda-feira, dia 9 
Toronto (Canadá – 2002), em de abril a formação litúrgica na 
Colônia (Alemanha – 2005), em Área São José abrangendo as 
Sidney (Austrália – 2008) e em comunidades São José e Nossa 
Madri (Espanha – 2011). Os três Senhora Aparecida. A formação 
últimos foram realizados no continuará durante mais três 
Pontificado de Bento XVI. segundas feiras.

Além do fato de estar em A finalidade é capacitar os 
outro país, com seus encantos agentes desta pastoral, em 
turísticos, a participação na especial os que estão chegando, 
Jornada requer um corpo para melhor trabalhar e animar 
preparado para a peregrinação o povo de Deus em suas 
e um coração aberto para as comunidades. 
maravilhas que Deus tem A coordenação agradece à 
reservado para cada um. São assessora Márcia Clarissa que é 
catequeses, testemunhos, também facilitadora da Escola 
partilhas, exemplos de amor ao de Formação e Solidariedade 
próximo e à Igreja, festivais de Missionária, FOSM, e participa 
música e atividades culturais. da animação litúrgica da Rede 
Enfim, um encontro de corações Celebra. 
que creem, movidos pela A  t o d o s  q u e  e s t ã o  
mesma esperança de que a participando, coragem e ânimo. 
fraternidade na diversidade é Sabemos que os desafios são 
possível. grandes, mas a força de nos 

capacitarmos é mais forte. 
A próxima Área que 

receberá a formação litúrgica 
será a Santa Edwiges.

Formação litúrgica

Vanderlúcio Souza

Francisca Pérsico - 
pela equipe de coordenação paroquial.
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Avaliação da CF 2012

«Prezados Coordenadores

em Brasília. Compõem a Equipe 
Nacional de Campanhas: Neuza 
Mafra (SC) – Região Sul; Maria 

Padre Luiz Carlos Dias, 
Hortência Souza (PI) – Região 

secretário executivo da CNBB para 
Nordeste; Antônio Evangelista (SP) 

as campanhas da fraternidade e da 
– Sudeste; Luiz Lopes (MT) – 

evangelização, enviou às dioceses 
Centro Oeste; Maria Guadalupe 

uma carta sobre a avaliação da CF 
Perez (AM) Norte. Também integra 

2012.
a equipe, a presidente da Cáritas 
Nacional, Maria Cristina dos Anjos.

Dentre as atividades desta 
Que a  Campanha da Equipe consta a elaboração da 

Fraternidade ainda em curso avaliação regional, a partir dos 
auxilie-nos na caminhada de d a d o s  e n v i a d o s  p e l a s  
c o n v e r s ã o  n e s t e  t e m p o ,  Arqui(Dioceses).
resgatando a fraternidade onde se Aproveito para manifestar 
encontra ferida, e suscite atitudes nossos agradecimentos pelo seu 
de amor e justiça, especialmente empenho na realização desta 
no cuidado aos irmãos fragilizados Campanha da Fraternidade.»
por enfermidades, como em 
melhorias no sistema público de 
saúde, como sugere a CF 2012, Obs: Na Arquidiocese de 
para que a saúde se difunda sobre Fortaleza, a avaliação da CF nas 
a terra. Paróquias e Áreas Pastorais deverá 

Para que este projeto ser feita entre os dias 16 de abril e 
evangelizador continue vigoroso, 4 de maio e, imediatamente, ser 
e m p e n h e m o - n o s  e m  s u a  enviado ao Secretariado de 
ava l i a ção .  Nes te  sen t i do ,  Pastoral por correio ou e.mail: 
preparamos um instrumento que secretariadodepastoral@arquidioc
está à disposição de todos. esedefortaleza.org.br.  

Aproveito para comunicar Brevemente o roteiro de 
que constituímos uma Equipe avaliação estará disponível no 
Nacional de Campanha, composta portal  da Arquidiocese de 
por um representante de cada Fortaleza. 
região do Brasil. Foram escolhidos Informações: Rosélia ou Hida 
pelos representantes da CF dos (85) 3388-8701.
Regionais da CNBB, em encontro 
nacional realizado no ano de 2011, 
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Dia ........semana Evento Local

1 .................8h00min Procissão dos Ramos e Missa da Paixão Cristo Rei e Catedral 
2 a 4 ........... Encontro formativo com seminaristas da Arquidiocese Henrique Jorge
5 .................8h00min Missa dos Santos Óleos e da Unidade Catedral Metropolitana
...................18h30min Missa da Ceia do Senhor Catedral Metropolitana
6 .................9h00min Liturgia das Horas e Confissões Catedral Metropolitana
...................15h00min Celebração da Paixão e Morte do Senhor – Procissão Catedral Metropolitana
7 .................9h00min Liturgia das Horas e Confissões Catedral Metropolitana
...................20h00min Vigília Pascal Catedral Metropolitana
8 .................18h30min Missa do Domingo da Ressurreição e Procissão Catedral Metropolitana
9 a 12 ......... Encontro com Padres de + de 5 até 10 anos de Ordenação Pajacuru CE
14 ...............17h00min Missa de Posse de Dom José Luiz 
................... Ferreira Salles, CSsR – Bispo Diocesano Pesqueira PE
17 a 26 ....... 50ª. Assembleia Geral da CNBB Aparecida SP
30 ...............9h00min Encontro com seminaristas pré-diáconos em estágio Resid. Arquiepiscopal 

1 .................19h Regional NE 1– Catequese: Reunião ampliada da Romaria Sobral
2 ................. RE Sertão São Francisco: Encontro dos Padres Paramoti
2 .................9h Arquid.: Reunião do Conselho Presbiteral Centro Pastoral MMI
2 .................15h Arquid.: Reunião do Conselho Episcopal Resid. Arquiepiscopal
2 .................19h REM São José: Reunião da coordenação Centro Pastoral MMI
3 .................8h30 REM São José: Reunião dos Presbíteros Centro de Pastoral
3 .................9h Arquid.: Reunião da equipe dos diáconos permanentes
3 .................17h30 Arquid.: Reunião do Conselho Econômico Cúria Metropolitana
3 ................. RE Sertão São Francisco: Encontro dos Padres Paramoti
4 .................9h Conselho de Formadores dos Seminários Arquidiocesanos
5 .................8h REM NS Conceição: Encontro do MESC Paróquia SS Trindade 
5 .................8h30 REM São José: Reunião da Pastoral da Comunicação 
5 .................8h30 REM São José: Reunião das equipes paroquiais de liturgia Paróquia NS Fátima 
5 .................14h30 REM NS Conceição: Encontro Pastoral de Animação Litúrgica Centro de Formação
5 .................14h30 REM NS Conceição: Encontro da Pastoral da Comunicação São João Eudes
5 .................15h Arquid. – Pastoral da Sobriedade: Reunião da coordenação Centro Pastoral MMI
5 .................17h30 Pastoral Familiar: Reunião do conselho arquidiocesano Centro Pastoral MMI
6 ................. ECC: Formação para casais coordenadores de círculos
7 .................19h REM São José: Reunião dos secretários (as) paroquiais 
7 a 10 ......... Arquid.: Encontro dos Padres até 5 anos de ordenação
8 .................9h Arquid. Secretariado: Reunião da coordenação pastoral Centro Pastoral MMI
8 ................. PPR: Passeio com o povo da rua
10 ............... ECC: Reunião do conselho setorial
10 ...............19h30 FAMEC: Reunião plenária Centro Pastoral MMI
12 ...............8h REM NS Prazeres: Dizimo Centro Past. Caucaia

Agenda do Arcebispo - março de 2012

Agenda da  Arquidiocese - maio de 2012
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12 ...............8h REM NS Prazeres: Liturgia Centro Past. Caucaia
12 ...............8h30 REM São José: Reunião do Setor I – Centro Catedral
12 ...............8h30 REM São José: Reunião do Setor II – Leste  Paróquia NS Fátima
12 ...............8h30 REM São José: Reunião do Setor III – Oeste A combinar
12 ...............14h30 REM NS Conceição: Curso para novos ministros da Palavra Centro de Formação
12 ...............14h30 REM NS Conceição: Coordenação da Past. de Animação Catequética Centro de Formação
12 ............... RE Sertão São Francisco: Encontro da PASCOM
12 ............... Arquid. - Pastoral Carcerária: Formação Justiça Restaurativa Centro Pastoral MMI
13 ............... REM São José: Festa da padroeira Nossa Senhora de Fátima Paróquia NS Fátima
14 ...............19h REM NS Prazeres: Encontro da Coordenação Centro Past. Caucaia
15 ...............9h Secretariado: Reunião da Coordenação Pastoral Centro Pastoral MMI
15 ............... Pastoral Familiar: Dia Internacional da Família 
16 ...............9h Arquid.: Reunião Comissão do Fundo de Solidariedade Centro Pastoral MMI
16 ............... Arquid.: Reunião com a Equipe Seminário de Filosofia
16a 4/5 ....... Arquid.: Avaliação da CF nas paróquias e áreas pastorais Paróquias e áreas 
18 ...............9h REM NS Prazeres: Visita do Vigário à paróquia ou área Região
18 a 20 ....... ECC: Retiro do conselho arquidiocesano a combinar
19 ...............8h REM NS Prazeres: Reunião da 4ª Urgência Centro Past. Caucaia
19 ...............8h REM NS Prazeres: Reunião da Pastoral Familiar Centro Past. Caucaia
19 ...............8h REM NS Prazeres: Reunião do Setor Juventude Centro Past. Caucaia
19 ...............8h REM NS Prazeres: Reunião da 5ª Urgência Centro Past. Caucaia
19 ...............8h REM NS Prazeres: Reunião da 2ª Urgência Centro Past. Caucaia
19 ...............8h30 REM São José: Reunião com os grupos de jovens da Região 
19 ...............9h REM NS Conceição: Reunião equipe da Pastoral da Criança Centro de Formação
19 e 20 .......16h Arquid. - Pastoral Vocacional: Encontro Vocacional Semin. Propedêutico
20 ...............8h30 Arquid. - Juventude Missionária: Encontrão mariano Paróquia Jereissati
22 ...............9h Catequese: Reunião da coordenação arquidiocesana Centro Pastoral MMI
24 a 27 ....... REM NS Conceição Visita Pastoral Paróquia Mondubim
25 ...............8h30 Arquid.: Reunião Equipe de Animação das Campanhas Centro Pastoral MMI
25 ...............9h REM NS Conceição: Encontro do clero na Visita Pastoral Mondubim
26 ...............8h REM NS Prazeres: Reunião da Coordenação do MESC Centro Past. Caucaia
26 ...............8h REM NS Prazeres: Encontro das secretárias da Região Centro Past. Caucaia
26 ...............8h30 REM São José: Comissão das Urgências 
26 ...............14h30 REM NS Conceição: Encontro do MEP Centro de Formação
26 ...............14h30 REM NS Conceição: Curso para novos ministros da Palavra Centro de Formação
26 ...............15h ECC: Reunião do Conseho Arquidiocesano
26 ............... REM NS Conceição: Reunião da coordenação da Região Casa Par. Messejana
26 ............... Arquid. - Pastoral Carcerária: Formação Justiça Restaurativa Centro Pastoral MMI
26 ............... JMV: Reunião da Família Vicentina
27 ...............8 a 12h REM São José: Formação para todos os catequistas Centro Pastoral MMI
27 ............... REM NS Conceição: Pastoral da Criança - Formação contínua Setor 4 - Pajuçara
27 ............... Arquid.: Encontro da Pastoral dos surdos Fillipo Smaldone
28 ...............19h30 Pastoral Familiar: Reunião da comissão arquidiocesana Centro Pastoral MMI
29 ...............19h30 FAMEC: Reunião da coordenação Resid. Arquiepiscopal
30 ............... RE Sertão São Francisco: Estudo Equipe do Catecumenato. Canindé
30 ...............17h PASCOM arquidioceana: reunião da coordenação Centro Pastoral MMI
31 ...............14h Pastoral Carcerária: Reunião da Coordenação arquidiocesana Centro Pastoral MMI
31 ............... REM São José: Festa da padroeira N. Senhora do Patrocínio Patrocínio, Centro
31 ............... Dia da Pastoral da Criança Paróquias
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H I S T Ó R I C O

REGIÃO SÃO JOSÉ Último mês Último mês

Recebido Referente VALOR Recebido Referente VALOR

01- N.Sra.Lourdes - Dunas fev/12 fev/12 972,50      fev/12 fev/12 291,75        

02- São Benedito fev/12 fev/12 1.451,40   fev/12 fev/12 435,42        

03- Navegantes mar/12 mar/12 987,00      mar/12 mar/12 296,10        

04- Catedral fev/12 fev/12 781,50      fev/12 fev/12 390,75        

05- Cidade 2000 fev/12 fev/12 203,11      fev/12 fev/12 60,93          

06- Cristo Rei fev/12 fev/12 3.776,85   fev/12 fev/12 1.133,06    

07- Fátima mar/12 mar/12 14.606,63 mar/12 mar/12 7.303,31    

08- Monte Castelo fev/12 fev/12 2.299,43   fev/12 fev/12 1.149,71    

09- Mucuripe fev/12Dez/11 -Fev/2012 8.953,69   fev/12Dez/11 -Fev/2012 4.476,84    

10- Patrocinio mar/12 mar/12 2.040,00   mar/12 mar/12 919,00        

11- Santa Luzia fev/12 fev/12 3.013,40   fev/12 fev/12 1.506,70    

12- São Vicente de Paulo fev/12 fev/12 8.585,03   fev/12 fev/12 4.292,52    

13- Sag.Coração de Jesus fev/12 fev/12 1.912,50   

14- N.Sra. Da Paz fev/12 fev/12 7.744,49   fev/12 fev/12 3.872,25    

15- N.Sra. Do Carmo fev/12 fev/12 1.853,57   fev/12 fev/12 556,08        

16- N.Sra. Dos Remédios fev/12 fev/12 1.307,38   fev/12 fev/12 392,20        

17- Tauape fev/12 fev/12 1.377,90   fev/12 fev/12 413,70        

18- São Gerardo fev/12 fev/12 3.067,26   fev/12 fev/12 1.533,63    

19- Piedade fev/12 fev/12 3.445,87   fev/12 fev/12 1.722,93    

20- Parquelandia fev/12 fev/12 1.535,70   fev/12 fev/12 767,85        

21- N.Sra.das Dores fev/12 fev/12 2.371,52   fev/12 fev/12 711,46        

22- Capela  Santa  Fi lomena mar/12

23- Cap. São Jos é - Papicu fev/12 fev/12 1.438,15   fev/12 fev/12 431,44        

24- Cap. Men.Jes us  de Praga mar/12 mar/12 300,00      

25- Rei toria  São Judas  Tadeu mar/12 mar/12 1.526,20   mar/12 mar/12 457,86        

26- Igreja  da  Pra inha dez/11

27- Pra ia  Futuro fev/12 fev/12 563,49      fev/12 fev/12 169,05        

28- El lery fev/12 fev/12 922,63      fev/12 fev/12 276,78        

TOTAL  1 77.037,20 TOTAL  1 33.561,32  

01- Canindezinho fev/12 fev/12 492,37      fev/12 fev/12 147,71        

02- Planalto do Pici fev/12 fev/12 1.666,97   fev/12 fev/12 500,09        

03- Nazaré e Capelas fev/12 fev/12 5.176,05   

04- Vila União fev/12 fev/12 1.537,67   fev/12 fev/12 461,30        

05- Parangaba fev/12 fev/12 5.276,48   fev/12 fev/12 2.529,75    

06- S.Raimundo Nonato fev/12 fev/12 2.221,90   fev/12 fev/12 666,57        

07- São Pio X fev/12 fev/12 1.660,03   fev/12 fev/12 498,00        

Recebido Mar/2012Recebido Mar/2012

COMISSÃO  DO  CLERO      MITRA  ARQUIDIOCESANA

REGIÃO BOM JESUS DOS AFLITOS
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H I S T Ó R I C O

Bom Jesus dos Aflitos Último mês Último mês

(continuação) Recebido Referente VALOR Recebido Referente VALOR

08- Bom Jardim fev/12 fev/12 3.326,94   fev/12 fev/12 1.663,47    

09- Henrique Jorge fev/12 Jan. e fev/12 4.363,88   fev/12 Jan. e fev/12 1.309,16    

10- João XXII I  fev/12 fev/12 3.915,83   fev/12 fev/12 1.174,75    

11- Aparecida-Montes e fev/12 fev/12 2.253,70   fev/12 fev/12 1.126,85    

12- N.Sra .de Sa lete jan/12 jan/12 903,39      jan/12 jan/12 271,02        

13- Sta . Paula  Fras s inetti fev/12 fev/12 568,19      fev/12 fev/12 170,46        

TOTAL  2 33.363,40   TOTAL  2 10.519,13  

01- Barra  do Ceará fev/12 Jan-fev/12 2.987,29   fev/12 Jan-fev/12 896,20        

02- Gra nja  Portuga l(a bil.11a  jn.12) fev/12 fev/12 1.445,05   fev/12 fev/12 433,51        

03- Alvaro W eyne fev/12 fev/12 1.514,19   fev/12 fev/12 454,25        

04- Genibaú fev/12 fev/12 e Fes ta 2.638,96   fev/12 fev/12 969,91        

05- N.Sra .As s unção fev/12 fev/12 4.037,74   fev/12 fev/12 1.742,54    

06- Antonio Bezerra fev/12 fev/12 3.048,30   fev/12 fev/12 1.524,15    

07- Carl i to Pamplona fev/12 fev/12 2.671,87   fev/12 fev/12 1.335,93    

08- Conjunto Ceará mar/12 mar/12 2.634,56   mar/12 mar/12 1.318,28    

09- Cri s to Redentor fev/12 fev/12 1.947,65   fev/12 fev/12 973,82        

10- Jardim Iracema fev/12 fev/12 1.645,83   fev/12 fev/12 493,74        

11- Pi rambu fev/12 fev/12 1.125,00   fev/12 fev/12 337,50        

12- S.Pedro e S.Paulo fev/12 fev/12 1.912,12   fev/12 fev/12 573,64        

13-  Vi la  Velha dez/11 dez/11

TOTAL  3 27.608,56 TOTAL  3 11.053,47  

01- Aerolandia fev/12 fev/12 1.574,20   

02- Manoel  Sáti ro fev/12 fev/12 1.605,94   fev/12 fev/12 481,78        

03- N.Sra . Da  Glória fev/12 fev/12 10.851,83 fev/12 fev/12 5.425,92    

04- Alto Alegre (08-12/10..01/11) fev/12 fev/12 1.091,12   fev/12 fev/12 327,33        

05- Dias  Macedo fev/12 fev/12 1.566,72   fev/12 fev/12 470,02        

06- Eus ébio fev/12 fev/12 1.847,17   fev/12 fev/12 554,16        

07- Lagoa  Redonda jan/12 jan/12 929,70      jan/12 jan/12 278,93        

08- Ss ma. Trindade fev/12 fev/12 3.615,05   fev/12 fev/12 1.084,50    

09- Maraponga fev/12 fev/12 1.984,44   fev/12 fev/12 595,33        

10- Mes s ejana fev/12 fev/12 3.968,53   fev/12 fev/12 1.984,27    

11- Mondubim fev/12 Jan-fev/12 5.784,42   

12- São Diogo - Ca jazei ras fev/12 fev/12 1.274,65   fev/12 fev/12 382,40        

13- São João Eudes fev/12 fev/12 2.876,12   fev/12 fev/12 1.844,54    

14- Eds on Queiroz fev/12 fev/12 1.724,00   fev/12 fev/12 862,00        

15- Pedras fev/12 fev/12 555,86      fev/12 fev/12 166,75        

16- Parque Santa  Maria fev/12 fev/12 506,35      fev/12 fev/12 151,90        

17- Parque Dois  Irmãos fev/12 fev/12 2.065,65   fev/12 fev/12 619,65        

18- Tancredo Neves Nov/11 Nov/11

19- Conjunto Pa lmeira jan/12 jan/12 1.473,60   jan/12 jan/12 422,08        

20- N.Sra .do Bras i l fev/12

21- Barros o fev/12 fev/12 1.108,58   fev/12 fev/12 332,57        

TOTAL  4 46.403,93 TOTAL  4 15.984,13  

Recebido Mar/2012 Recebido Mar/2012

REGIÃO N.SRA.DA ASSUNÇÃO

REGIÃO N.SRA DA CONCEIÇÃO

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

NOSSA SRA DOS PRAZERES Último mês Último mês

Recebido Referente VALOR Recebido Referente VALOR

01- Icarai nov/2011 nov/2011

02- Araturi fev/12 Jan- fev/12 3.722,34   fev/12 Jan- fev/12 1.116,70    

03- Conj.Marechal  Rondon fev/12 fev/12 319,00      

04- Parque Potira fev/12 fev/12 951,07      fev/12 fev/12 285,32        

05- Parque Guadalajara fev/12 fev/12 536,46      fev/12 fev/12 160,94        

06- Parque Tabapuá fev/12 fev/12 1.043,94   fev/12 fev/12 313,18        

07- Capuan fev/12 fev/12 1.012,52   fev/12 fev/12 303,75        

08- Caucaia fev/12 Jan- fev/12 2.790,05   fev/12 Jan- fev/12 837,00        

09- S. Gonç. do Amarante fev/12 fev/12 1.248,39   fev/12 fev/12 374,51        

10- Nova Metropole fev/12 fev/12 2.092,38   fev/12 fev/12 1.046,19    

11- Pecem fev/12 fev/12 867,56      fev/12 fev/12 260,26        

12 -Planalto Caucaia mar/12 mar/12 783,39      mar/12 mar/12 235,02        

13- Croatá fev/12 fev/12 693,46      fev/12 fev/12 208,03        

TOTAL  5 16.060,56 TOTAL  5 5.140,90    

01- Guaiuba fev/12 fev/12 1.466,01   fev/12 fev/12 439,80        

02- Itaitinga fev/12 fev/12 1.621,99   dez/11

03- Maranguape fev/12Fevereiro/12 e compl.Jan 3.410,07   fev/12 fev/12 1.277,57    

04- Maracanaú fev/12 fev/12 3.358,75   fev/12 fev/12 1.523,33    

05- Pacatuba (maio/nov-11) dez/11 dez/11

06- Pajuçara fev/12 fev/12 3.860,68   fev/12 fev/12 1.930,34    

07- Tabatinga Fev/2011 Fev/2011

08- Conj.Industrial fev/12 fev/12 1.834,67   fev/12 fev/12 917,33        

09- Jereissati -Timbó fev/12 fev/12 1.601,33   fev/12 fev/12 480,39        

10- Jereissati  II fev/12 fev/12 1.516,88   fev/12 fev/12 455,06        

TOTAL  6 18.670,38 TOTAL  6 7.023,82    

01- Aruarú jan/12 jan/12

02- Horizonte fev/12 fev/12 1.943,45   fev/12 fev/12 971,72        

03- Aquiraz fev/12 fev/12 1.043,42   fev/12 fev/12 313,02        

04- Beberibe jan/12 jan/12 2.186,24   jan/12 jan/12 655,87        

05- Cascavel fev/12 fev/12 2.151,43   fev/12 fev/12 1.075,72    

06- Chorozinho fev/12 fev/12 1.098,84   fev/12 fev/12 329,65        

07- Guanacés (ago/09 a dez/11) fev/12 fev/12 994,14      fev/12 fev/12 298,24        

08- Pacajus fev/12 fev/12 3.362,92   fev/12 fev/12 1.681,46    

09- Parajurú fev/12 fev/12 623,33      fev/12 fev/12 187,00        

10- Pindoretama fev/12 fev/12 1.875,72   fev/12 fev/12 562,71        

11- Pitombeiras fev/12 fev/12 502,46      fev/12 fev/12 150,73        

12- Sucatinga fev/12 fev/12 885,58      fev/12 fev/12 265,67        

13- Tapera fev/12 fev/12 899,50      fev/12 fev/12 269,90        

14- Caponga fev/12 fev/12 666,82      fev/12 fev/12 200,04        

TOTAL  7 18.233,85 6.961,73    

Recebido Mar/2012 Recebido Mar/2012

REGIÃO SAGRADA FAMILIA

REGIÃO PRAIA-S.PEDRO E S.PAULO

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

NOOS SRA. DA PALMA último mês Último mês

Recebido Referente VALOR Recebido Referente VALOR

01- Acarape mar/12 mar/12 958,45         mar/12 mar/12 287,53            

02- Antonio Diogo fev/12 fev/12 902,84         fev/12 fev/12 270,85            

03- Aracoiaba fev/12 fev/12 2.040,28      fev/12 fev/12 1.020,14        

04- Aratuba fev/12 fev/12 1.042,41      fev/12 fev/12 312,72            

05- Barreira fev/12 fev/12 1.121,14      fev/12 fev/12 336,34            

06- Baturité fev/12 fev/12 3.286,92      fev/12 fev/12 1.643,46        

07- Ideal fev/12 fev/12

08- Ocara fev/12 fev/12

09- Pacoti mar/12 mar/12 937,46         mar/12 mar/12 281,24            

10- Palmacia fev/12 fev/12 853,00         fev/12 fev/12 255,90            

11- Redenção fev/12 Jan-fev/12 2.844,87      fev/12 fev/12 853,46            

12- Mulungú fev/12 fev/12

13- Guaramiranga fev/12 Jan-fev/12 727,60         fev/12 Jan-fev/12 218,28            

  Antonio Diogo (acordo)

TOTAL  8 14.714,97    TOTAL  8 5.479,92        

01- Caiçara mar/12 Fev-mar/12 491,65         mar/12 Fev-mar/12 147,49            

02- Canindé fev/12 fev/12 11.518,70    fev/12 fev/12 5.759,35        

03- Caridade fev/12 Jan-fev/12 1.140,88      fev/12 fev/12 342,26            

04- Campos Belo fev/12 fev/12 396,76         fev/12 fev/12 119,03            

05- Itapebuçu fev/12 fev/12 872,13         fev/12 fev/12 261,64            

06- Paramoti fev/12 fev/12

 TOTAL  9 14.420,12    TOTAL  9 6.629,77        

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

R E G I Õ E S

01. Região São José MAR/2012 77.037,20    MAR/2012 33.561,32      

02. Bom Jesus dos Aflitos MAR/2012 33.363,40     MAR/2012 10.519,13      

03. N.Sra. Da Assunção MAR/2012 27.608,56    MAR/2012 11.053,47      

04. N.Sra. Da Conceição MAR/2012 46.403,93    MAR/2012 15.984,13      

05. N.Sra. Dos Prazeres MAR/2012 16.060,56    MAR/2012 5.140,90        

06- Sagrada Familia MAR/2012 18.670,38     MAR/2012 7.023,82        

07- São Pedro e S.Paulo MAR/2012 18.233,85    MAR/2012 6.961,73        

08- N.Sra. Da Palma MAR/2012 14.714,97    MAR/2012 5.479,92        

09- São Fco. das Chagas MAR/2012 14.420,12     MAR/2012 6.629,77        

 TOTAL  266.512,97 TOTAL  102.354,19    

 

   

Recebido Mar/2012 Recebido Mar/2012

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

      MITRA  ARQUIDIOCESANA COMISSÃO  DO  CLERO
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66.628,24    

H I S T Ó R I C O

RESUMO  DO  RETORNO ÚLTIMO  MÊS          RECEBIDO  EM MARÇO / 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 Metrop.- São José 10% 6.662,82      

02. Região Metrop.- Bom Jesus dos Afl itos 10% 6.662,82      

03. Região Metrop.- N.Sra. Da Assunção 10% 6.662,82      

04. Região Metrop.- N.Sra. Da Conceição 10% 6.662,82      

05. Região Metrop.- N.Sra. Dos Prazeres 10% 6.662,82      

06- Região Metrop.- Sagrada Familia 10% 6.662,82      

07- Região Praia -   São Pedro e S.Paulo 10% 6.662,82      

08- Região Serra -   N.Sra. Da Palma 10% 6.662,82      

09- Região Sertão - São Fco. das Chagas 10% 6.662,82      

10- Fundo de reserva 10% 6.662,82      

TOTAL  DO  RETORNO 66.628,24    

H I S T Ó R I C O

OUTRAS  CONTRIBUIÇÕES ÚLTIMO  MÊS          RECEBIDO  EM MARÇO / 2012

RECEBIDO                       REFERENTE                            VALOR

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

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

03. Comunidade C. Anuncia-me fev/12 Jan-fev/12 200,00         

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

05. Comunidade C. S.O.S. de Deus fev/12 Jan-fev/12 200,00         

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

07. FAMEC Dez/2006

08. Casa de São Francisco Dez/2010

09. Comunidade Católica Recado fev/12 fev/12 250,00         

RECEBIDO  DE  01 a  31/03/2012 TOTAL DE OUTRAS 8.250,00      

 MITRA  ARQUIDIOCESANA  DE  FORTALEZA

MITRA  ARQUIDIOCESANA  DE  FORTALEZA

TOTAL  P/ REPASSE
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