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BOLETIM
INFORMATIVO

Nesta Edição

 mês de maio, na vivência 
cristã católica é marcada, Ode modo intenso e muito 

evidente pela devoção mariana, 
principalmente em nosso meio. São 
festas, santuários e romarias, rezas e 
novenas, diversas manifestações 
tradicionais dirigidas a Maria, Mãe de 
Jesus e da Igreja. Finalmente as 
apoteóticas coroações de Nossa 
Senhora, presentes nas grandes 
igrejas ou pequenas capelas, tradição 
popular firmemente estabelecida. 

E nos perguntamos se, nestes 
tempos em que a Igreja volta a repropor a urgência de Nova Evangelização em 
um mundo cada vez mais secularizado e distante dos valores do evangelho na 
trama da vida diária mesmo de muitos que se dizem fervorosamente católicos, 
será oportuno voltar a práticas devocionais antigas?  (Do Editorial)
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 Editorial:
“Devoção Mariana em tempo de

 Nova Evangelização”
 mês de maio, na da vida diária mesmo de 
v ivênc ia  c r i s tã  m u i t o s  q u e  s e  d i z e m  Ocatólica é marcada, fervorosamente católicos, será 

de modo intenso e muito oportuno voltar a práticas 
ev idente  pe la  devoção  devocionais antigas?
mariana, principalmente em Esta pergunta tem seu 
nosso meio. São festas, sentido e oportunidade. 
santuários e romarias, rezas e O que está faltando na vida 
novenas, diversas cristã ? O que 
man i f e s t a çõe s  exige de nós a 
t r a d i c i o n a i s  mudança de época 
dirigidas a Maria, em que vivemos ? 
Mãe de Jesus e da O simples retorno 
Igreja. Finalmente ao devocional, às 
as apoteóticas p r á t i c a s  d e  
c o r o a ç õ e s  d e  fórmulas e gestos 
Nossa Senhora, religiosos, será 
presentes  nas  suficiente para 
grandes igrejas ou responder  aos 
pequenas capelas, desafios que hoje 
tradição popular firmemente se impõem à Fé? 
estabelecida. Ao falar em Evangelização 

E nos perguntamos se, o Papa Paulo VI em Evangelii 
nestes tempos em que a Igreja Nuntiandi chamava a atenção 
volta a repropor a urgência de para a Evangelização como 
Nova Evangelização em um formação de mente e coração, 
mundo  cada  vez  ma i s  critérios, opções e atitudes a 
secularizado e distante dos partir da pessoa e dos 
valores do evangelho na trama ensinamentos de Jesus Cristo. 
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Assim a Evangelização não percebe exigências que não 
será mero verniz a se colocar podem ser esquecidas. A 
superficialmente na vida de Igreja é o lugar da iniciação à 
uma pessoa que não é vida cristã. A Igreja surge do 
transformada pelo conteúdo do acolhimento fundamental da 
próprio Evangelho. Palavra de Deus em sua vida e 

A  n e c e s s i d a d e  d a  ação. A Igreja, comunidade 
Evangelização é hoje ainda dos cristãos, é comunhão de 
mais  ev idente ,  quando muitos e diversos fiéis e grupos 
percebemos a grande lacuna humanos. A Igreja é toda ela 
na formação dos cristãos. A p e r m a n e n t e m e n t e  
identidade e pertença a Cristo participadora da mesma 
não são testemunhadas na missão de Jesus, que veio para 
vida, nas atitudes e nas que todos tenham vida e a 
estruturas da sociedade tenham em plenitude.
humana, que quer ser cada vez Evangelizar é partir do 
mais autônoma, livre de encontro pessoal com Cristo. E 
qualquer vínculo com Deus e este encontro se desenvolve 
com sua vontade expressa na em seguimento, discipulado 
própria criação. para formar em si o modo de 

Haverá lugar para a v i v e r  d e  C r i s t o .  E s t e  
Devoção Mariana em tempo de discipulado funda-se na 
Nova Evangelização? vontade de Deus expressa em 

Será que a pessoa de Sua Palavra que se fez carne e 
Maria, Mãe de Jesus dada por habitou no meio de nós. Por 
ele aos homens, é significativa Ele, com Ele e nEle, no Seu 
para esta transformação cristã Dom –Espírito Santo de Amor – 
tão necessária e esperada? realiza a comunhão universal. 

A Igreja no Brasil, em suas Torna-se missão de um Amor 
novas Diretrizes Gerais da difusivo, que deverá chegar 
Ação Evangelizadora, seguindo como plena vida a todos na 
as mesmas orientações do sinalização e construção do 
Magistério Eclesial hoje, Reino de Deus. 
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Teremos que dar uma Evangelização”. 
resposta à questão inicial: Muito signif icat iva a 
Haverá lugar para a Devoção expressão “Estrela”, pois 
Mariana em tempo de Nova sinaliza no céu da vida a 
Evangelização? Direção, o Caminho, a 

Teremos que levar em Verdade, a Vida – Cristo Jesus. 
consideração a pessoa, a vida, As devoções necessitam 
o testemunho e a obra ser refundadas cada vez mais 
realizada por Deus em Maria, na vida concreta de Maria, 
Mãe de Jesus e Nossa Senhora modelo para todos os cristãos, 
em sua real idade mais para não terminarem sendo o 
profunda, além de devoções que já São Paulo lembrava aos 
apenas doces e sentimentais. nossos irmãos, cristãos de 

Ela é a mulher do projeto Corinto: “13, 1 Se eu falasse as 
de Deus. Ela é a filha línguas dos homens e as dos 
prediletamente preparada anjos, mas não tivesse amor, 
para a maternidade do Filho de eu seria como um bronze que 
Deus nela feito Homem. Ela é a soa ou um címbalo que retine. 
discípula da vontade divina. É a 2 Se eu tivesse o dom da 
seguidora de Jesus a partir do profecia, se conhecesse todos 
encontro fundamental da os mistérios e toda a ciência, 
graça de Deus nela e do seu se tivesse toda a fe,́  a ponto de 
SIM. Ela é caridosa advogada remover montanhas, mas não 
da humanidade. Ela, Mãe do tivesse amor, eu nada seria. 3 
Verbo de Deus humanado, é Se eu gastasse todos os meus 
Mãe de toda a humanidade bens no sustento dos pobres e 
nEle recriada pela graça da ate ́ me entregasse como 
redenção. Ela é modelo para o escravo, para me gloriar, mas 
cristão e para a Igreja e toda a não tivesse amor, de nada me 
humanidade. Presente na aproveitaria.” 
realização da salvação humana 
de modo ímpar, não por menos 
é chamada “Estrela da 

+ José Antonio Aparecido Tosi 
Marques - 

Arcebispo Metropolitano de Fortaleza
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 Nomeações e Provisões de Abril de 2012
1. P r o v i s ã o  p a r a  o s  m e m b r o s  d o  C o n s e l h o  

m e m b r o s  d o  C o n s e l h o  Econômico da Paróquia São Pio 
Econômico da Paróquia São X – Pan-Americano – 09 04 12.
Pedro e São Paulo – Quintino 8. Provisão para os membros 
Cunha, Fortaleza – 09 04 12. do Conselho Econômico da 

2. P r o v i s ã o  p a r a  o s  Paróquia Senhor do Bonfim – 
m e m b r o s  d o  C o n s e l h o  Monte Castelo, Fortaleza – 09 04 
Econômico da Reitoria São 12.
Judas Tadeu – Paróquia São 9. Provisão para os membros 
Geraldo Majella, Olavo Bilac, do Conselho Econômico da 
Fortaleza – 09 04 12. Paróquia Nossa Senhora dos 

3. P r o v i s ã o  p a r a  o s  Remédios – Benfica, Fortaleza – 
m e m b r o s  d o  C o n s e l h o  09 04 12.
Econômico da Paróquia Nossa Autorização para Santa 
Senhora da Paz – Aldeota, Re s e r va  d o  San t í s s imo  
Fortaleza – 09 04 12. Sacramento em Comunidades 

4. P r o v i s ã o  p a r a  o s  da Paróquia São João Batista em 
m e m b r o s  d o  C o n s e l h o  Acarape nas Capelas: São José 
Econômico da Paróquia Nossa no Bairro Carro Atolado, São 
Senhora Aparecida – Vicente Bento na Comunidade Barro 
Pinzon, Fortaleza – 09 04 12. Vermelho, São Judas Tadeu na 

5. P r o v i s ã o  p a r a  o s  Comunidade Riachão do Norte, 
m e m b r o s  d o  C o n s e l h o  Nossa Senhora das Graças na 
Econômico da Paróquia Jesus, Comunidade Amargoso, São 
Maria e José – Antonio Bezerra, R a i m u n d o  N o n a t o  n a  
Fortaleza – 09 04 12. Comunidade Garapa II, São 

6. P r o v i s ã o  p a r a  o s  Benedito na Comunidade São 
m e m b r o s  d o  C o n s e l h o  Benedito, São Francisco na 
Econômi co  da  Pa róqu i a  Comunidade Tamanduá e Nossa 
Imaculado Coração de Maria – Senhora da Conceição na 
Henrique Jorge, Fortaleza – 09 Comunidade Lagoa dos Veados 
04 12. – 09 04 12. 

7. P r o v i s ã o  p a r a  o s  
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IV Caminhada de Catedral 
PentecostesMetropolitana 

Vigília de Pentecostes 

Casamentos Comunitários 

Claudenir Holanda. Informações 

pelo telefone (85) 3231 4196.

“Que o Espírito Santo venha 

e m  s o c o r r o  d a s  n o s s a s  
A Catedral Metropolitana de 

fragilidades” é o tema da IV 
Fortaleza realiza no dia 26 de maio, 

Caminhada de Pentecostes, que 
a partir das 15h antecedendo a 

será realizada no dia 26 de maio, 
Vigília de Pentecostes, momento de 

saindo às 22 horas da Catedral 
oração e louvor. A Vigília começará 

Metropolitana de Fortaleza e 
às 20h terminando com o início da 

passando nas seguintes igrejas: 
IV Caminhada de Pentecostes, 

Pequeno Grande, Prainha,   Santa 
programada para as 22h. Da 

Luzia,  Capela das irmãs 
Caminhada part ic iparão as 

Missionárias,  Comunidade Grão de 
seguintes igrejas: Catedral, 

Trigo,  Piedade, encerrando na 
Pequeno Grande, Prainha, Santa 

Igreja do Cristo Rei,  às 5h40min.
Luzia,  Irmãs Missionárias, 

Cada igreja representará e 
Comunidade Grão de Trigo, 

rezará um Dom do Divino Espírito 
Piedade e Cristo Rei.

Santo. A permanência em cada 

igreja será em média de 50 

minutos.
Dentro das comemorações da 

Será uma noite de oração e 
Semana da Família a Catedral 

louvor. 
Metropol i tana de Fortaleza 

Informações: Consuêlda 
realizará no dia 18 de agosto de 

Azevedo, tel. 3253.4808 ou 
2012 casamentos comunitários. As 

9190.5959.
inscrições estão sendo feitas até o 

dia 16 de junho de 2012, na 

Secretaria da Catedral com 

 REGIÕES, PARÓQUIAS E ÁREAS PASTORAIS

REGIÃO SÃO JOSÉ 
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Paróquia de Otavio Paróquia Nossa 
Bonfim Senhora da Paz

Paróquia Cristo Rei

Para comemorar o dia do Meio Festa de Santo Antonio 

Ambiente a ser celebrado no dia 5 A Paróquia Nossa Senhora da 

de junho, a Equipe da Campanha Paz, Aldeota, celebrará de 01 a 13 

da Fraternidade em parceria com a de junho, a festa de seu patrono, o 

Pastoral da Saúde e a Associação g l o r i o s o  S a n t o  

“Viva a Vida” da comunidade Antônio de Pádua com o tema 

Paroquial de Nossa Senhora das “Santo Antônio, médico dos 

Dores  realizarão um passeio enfermos”. Todas as noites, às 18h, 

ecológico pelas ruas do bairro . O haverá Trezena de Santo Antonio e 

evento incluirá visita aos hortos  do Celebração Eucarística. Logo após 

Centro Comunitário e do Convento, a coordenação paroquial promove 

d i s t r i b u i ç ã o  d e  m a t e r i a l  um momento de alegria e 

informativo  sobre o Meio Ambiente convivência com comidas típicas e 

e distribuição de mudas de plantas. um gostoso forró pé de serra. Será 

A atividade terá início às 8 horas no um tempo de fé e confraternização. 

Centro Comunitário na Rua A Paróquia da Paz fica situada na 

Clarindo de Queiroz, 2018, Rua Visconde Mauá, 905, Aldeota. 

encerrando às 10 horas no sítio do Informações: Secretaria 

Convento com a partilha do lanche. Paroquial, tel. (85) 3224 2398.

Os participantes devem vestir 

roupas de cor verde, bonés verdes 

e devem levar um alimento natural 

como frutas e suco, além de água e 

o próprio copo – nada de A Paróquia de Cristo Rei 
descartáveis. Tal iniciativa visa realizará  no dia 3 de junho, das 8h 
sensibilizar a comunidade no que às 18h, III encontro de Casais em 
diz respeito à preservação do Verde 2ª união. É um grupo muito 
e o cuidado com a Saúde e o Meio a t u a n t e  n a  p a r ó q u i a ,  
Ambiente. desenvolvendo vários trabalhos. 

Contatos: Secretaria Paroquial Os casais que estão em segunda 
(32436280), Ir. Maria do Carmo união são convidados a participar 
(30214284) e Gorete Almeida desse encontro em nossa paróquia. 
(88051458). A taxa é de R$ 50,00 por casal, e 
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inclui café da manhã, dois lanches, No percurso, em frente ao 

almoço e material didático. O  Hospital Albert Sabin, será dada 

Encontro de Casais em 2ª união uma bênção pelo Padre Marcos e, 

tem na coordenação o casal em seguida, um abraço simbólico 

Maryanne e João Carlos, que são os aos doentes ali internados.

organizadores do  Encontro.  Na caminhada haverá o gesto 

Não tenha dúvidas sobre sua concreto de doação de material 

2ª união e sua participação na reciclável para os catadores. 

igreja, Fça parte de um dos nossos Serão, também, prestados 

grupos e tenha a orientação serviços na área de saúde, durante 

espiritual de Padre Eugênio Pacelli, toda a manhã na praça acima 

sj, e o acompanhamento dos mencionada.

coo rdenado re s .  E s t a r  em Essa caminhada encerrar-se-á 

comunidade é  ser feliz e fazer com um ato show, que contará com 

Jesus feliz. a participação do Padre Ivan, 

Informações: (85) 3253 4808, Marcos Dias e Banda.

3231 6600 e 9190 5959. O evento será coordenado 

pelo Movimento Pró-Coleta 

Seletiva com Geração de Renda e a 

Pastoral da Saúde. 

Informações: Secretaria 

Paroquial, tel. (85) 3227 5215.

A Paróquia Nossa Senhora de 

Fátima realizará no dia 2 de junho 

sua II Caminhada em Defesa da 

Vida, com início às 8h, saindo do 

Parque Parreão I em direção à 

Praça da Igreja Jesus Maria e José, A Paróquia Nossa Senhora do 

no bairro Vila União, para vivenciar Carmo com muito júbilo e alegria 

o tema da CF - 2012 “Fraternidade agradece a Deus e a sua padroeira 

e Saúde Pública”, dentre outras os nove anos de serviço pastoral do 

atividades. pároco Mons. João Jorge Corrêa 

Paróquia Nossa 
Senhora de Fátima

II Caminhada em Defesa da 
Vida

Paróquia Nossa 
Senhora do Carmo

Ação de Graças
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Filho que, com muito amor, em nossa comunidade para um 

dedicação e zelo pastoral, vem dialogo e relacionamento entre o 

desempenhando as funções de pastor e ovelhas.

administrador e pastor dessa Fará parte da programação 

paróquia desde 17 de maio de visita à Igreja matriz, ao Santuário 

2003. Sagrado Coração de Jesus à Capela 

Ao nosso pároco Mons. João Mãe Medianeira de todas as 

Jorge muita saúde, paz, felicidades Graças, à Igreja de São Bernardo, 

e que Jesus ilumine seus caminhos e às instituições educacionais e 

é o que desejamos de coração. hospitalares que estão dentro dos 

limites da paróquia. Também se 

encontrarão com os membros do 

A Paróquia Nossa Senhora do Conselho Econômico e do Conselho 

Carmo está se preparando para a Pastoral Paroquial.

Visita Pastoral que ocorrerá no 

período de 21 a 24 de junho de 

2012. Estarão conosco nosso 

pastor arquidiocesano, Dom José 

Antonio Aparecido Tosi Marques, o 

seu bispo auxiliar Dom Rosalvo 

Cordeiro de Lima e o Pe. Luiz 

Fernando Martins Cabral, vigário  “A Eucaristia e a Família” é o 
episcopal da Região São José que tema da noite de formação do 
serão acolhidos pelo pároco Mons. Encontro de Casais com Cristo da 
João Jorge Corrêa Filho e pelos Paróquia de São Benedito, no 
paroquianos. Eles se reunirão com Centro de Fortaleza. A formação 
os integrantes dessa comunidade está agendada para o dia 26 deste, 
paroquial escutando, dialogando e às 19h45min, no estacionamento 
part i lhando das at ividades coberto da Paróquia e o assessor 
desenvolvidas para um maior se rá  o  D iácono  Joaqu im.  
conhecimento da realidade em que Informações na Secretar ia 
a Paróquia de Nossa Senhora do Paroquial (85) 3221.6264.
Carmo está inserida.

Será um momento de ação de 

graças, muito forte e significativo 

Visita Pastoral

Irma Cabral Caminha
Comunicação

Paróquia São 
Benedito
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Paróquia São Gerardo

Paróquiaa de 
Jacarecanga 

São João chega mais cedo 

Clementino Moura. O preço do 

ingresso é R$ 10,00 e pode ser 

adquirido na secretaria da O Encontro de Casais com 
Paróquia, na Avenida Filomeno Cristo, ECC, da paróquia São 
Gomes, 315, bairro Jacarecanga. A Geraldo promoverá no dia 15 de 
festa tem como objetivos reunir maio, palestra do Dr. Mauricio 
paroquianos, os amigos e amigas Dominguez, cujo tema será: "Maria 
de São Francisco e todos que na vida da Família". A palestra é 
desejam festejar o São João destinada a toda comunidade 
antec ipado,  como também paroquial, inclusive aos jovens, 
colaborar com as obras da adolescentes e as crianças, pois, 
construção do Santuário de São como diz o título, o tema é de 
Franc i sco.  Segundo padre  interesse de toda a família. 
Francisco Bezerra do Carmo, O ECC da paróquia São 
administrador paroquial, esse será Geraldo está também organizando 
um grande momento de alegria, para o dia 23 de junho o “Arraiá” do 
confraternização, integração e ECC 2012. Este ano será no BNB 
fortalecimento dos laços de Clube, localizado na Avenida 
amizade. Ele diz ainda que se Santos Dumont.
espera desse momento valorizar a A animação da noite está por 
cultura nordestina através da festa conta de Hilário Neto e banda.
junina.  Padre Francisco Bezerra do 

Carmo lembra que é importante 

adquirir antecipadamente o 

ingresso para que a paróquia seja 

beneficiada. Os telefones de 

contato são (85) 3238 0978 ou 

(85) 9694 3059, com Padre 

Bezerra ou Fátima Aquino. No dia 

da festa o valor do ingresso será de A Paróquia São Francisco de 

R$ 15,00. E-mail:Assis, Jacarecanga, realizará no dia 

 2 de junho, no Náutico, iniciando às 

21h, uma Festa de São João com as 

bandas  Fonseca  Jun io r  e  

psaofrancisco_ce@hotmail.com

mailto:psaofrancisco_ce@hotmail.com
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Memória da Região:

Esmeralda Oliveira, Pádua, Joana, 

Francisca e Instituto Nova 

Jerusalém. 

7 – Comissão de Comunidade 

de Comunidades: Pe. Glailson, 

Francisca, Lindinaldo e Alex 

A Região da Assunção vem Ferreira. 

desenvolvendo aos longos desses 8 – Comissão de Serviço da 

quatro meses de 2012 um trabalho Vida: Frei Jesus Maria, Socorro, 

de estruturação de suas comissões Diác. Fernandes e Tarcisio Filho. 

de trabalhos e pastorais. Estivemos 9 – Representante do Clero: 

reunidos no dia 28 de abril. Neste Pe. Fantico.

encontro foram definidas as 10 – Representante no 

seguintes representações: Conselho de Sustentação: Frei 

1 – Coordenação da Região: Oliveira.

Beth Gomes, Ana Cristina, 11 – Pastoral Vocacional: 

Gerardo, Elisabete Gomes, Sandra Seminaristas da Região.

Lúcia, Alex Ferreira e Pe. Rivaldo. 12 – Liturgia: Marilac, 

2 – Conselho Econômico da Francisco Nilo e Pe. Carolino.

Região: Farias, Sonia, Joserrisse, 13 – Dízimo: Maria José e 

Marilac e Frei Oliveira. Diác. João Batista. 

3 – Representantes no 14 – Pascom: Elisabete 

Conselho Pastoral Arquidiocesano: Gomes, Paula, Marcelo, Gildo, Alex 

Beth Gomes e Alex Ferreira. Ferreira.  

4  –  Com i s são  E s t ado  15 – MESC: Evanilson, 

Permanente de Missão: Ir. Loreta, Gleylson, Onilza, Francinélia, 

Diác. Cristiano, Pe. Bonifácio, Farias e Chales. 

Onilza, Ester Fernandes, Maria 16 – Juventude: Tarcisio e 

Marly, Beth Gomes e Lucia Oliveira. Thiago.

5 – Comissão Iniciação à Vida  17 – Campanhas: Alex 

Cristã: Pe. Fantico, Rafael Ferreira, Ferreira e Beth Gomes.

Beaísa, Marilena Coelho, Rosi, 18 – MEP: Sonia. 

Ronilson e Maria. 19 – Pastoral da Criança: 

6 – Comissão de Animação Socorro.

Bíblica: Ir. Jacó, Ana Cristina, 

REGIÃO NOSSA SRA. 
DA ASSUNÇÃO
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Festejos de Junho ardoroso missionário do Senhor”.

Lema: “Ide e anunciai o Em nossa região muitos são os 
evangelho a todas as criaturas (Mc festejos dedicados a Santo Antônio 
16, 15)”.e aos santos do mês de junho. 

Encerramento: Dia 13 de Ficamos felizes em partilhar com 
junho, às 19 horas. t o d o s  e s s e s  m o m e n t o s  

A comunidade fica localizada celebrativos de fé e de devoção 
na Rua Monsenhor Rosa 394, popular. 
próximo à entrada do Depósito da 1. P a r ó q u i a  S a n t o  
Pa g u e  M e n o s ,  n o  b a i r r o  Antônio de Pádua, Jardim Iracema
Jacarecanga.Festa do Padroeiro

Abertura: Dia 01 de junho.  
2. Comunidade São Pedro e Celebração: todos os dias, às 19 h.

São PauloEncerramento: Dia 13 de 
Festa de São Pedrojunho às 19 horas. 
Novenário: 20 a 29 de junho, Informações: Ana Maria, tel. 

às 18h30. 3284 4696.
Encerramento: Dia 29, às 

8h30min ,  com ce leb ração  2. P a r ó q u i a  S a n t o  
eucarística e procissão marítima.Antônio, Granja Portugal

A comunidade fica localizada Festa do Padroeiro
na Rua Dom Quintino, atrás da Abertura: Dia 3 de junho.  
Escola Moema Távora, no bairro Celebração: todos os dias, às 19 h.
Pirambu.Encerramento: Dia 13 de 

Informações: Secretaria junho, às 19 horas. 
Paroquial, tel. 3062 5737 Informações: Leonardo – 

3489 6565. 
4. P a r ó q u i a  C r i s t o  

Redentor,  Cristo Redentor3. P a r ó q u i a  N o s s a  
1. Festa da Comunidade Santo Senhora das Graças, PIrambu

Antônio (Rua Gomes Passos)1. Comunidade Santo Antônio
Abertura: Dia 01 de junho.   Festa de Santo Antônio

Celebração: todos os dias, às 19 h.Abertura: Dia 01 de junho.  
Encerramento: Dia 13 de Celebração: todos os dias, às 19 h.

junho, às 19 horas. Tema:  “San to  An tôn io  
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Festejos de São João 

2. Festa da Comunidade São Festa: Dia 24 de junho, às 19 

Pedro horas. 

Festa: Dia 29 de junho, a partir Informações: Celestina, tel. 

das 8 h, com procissão marítima. 3228 5365.

Informações: Perla – 3286 

3055. 8. Área Pastoral São 

Francisco, Vila Velha 

5. P a r ó q u i a  N o s s a  1. Investidura dos Ministros 

Senhora da Conceição, Conjunto Extraordinários da Sagrada 

Ceará Comunhão 

Festa do Sagrado Coração de Dia 7 de junho, na Festa de  

Jesus Corpus Christi.  

Abertura: Dia 01 de junho.  2. Casamento Comunitário 

Celebração: todos os dias, às 19 h. Dia 12 de junho.  

Jantar Social: Dia 2 de junho, Informações: Pe. Glailson, 

às 20 h. 8610 8603

Encerramento: Dia 15 de 

junho, às 19 horas. I n f o r m a ç õ e s  s o b r e  o  

Informações: Régis  ou f unc i onamen to  da  Reg i ão  

Livramento, tel. 3294 6410. Episcopal Nossa Senhora da 

Assunção:

6. P a r ó q u i a  N o s s a   

Senhora do Perpétuo Socorro, 

Carlito Pamplona

Festa da Padroeira

Abertura: Dia 18 de junho.  

Celebração: todos os dias, às 19 h.

Encerramento: Dia 27 de 

junho, às 19 horas. 

Informações: Fátima, tel. 

3236 6429. 

7. Área Pastoral Nossa 

Senhora de Fátima, Álvaro Weyne

secassuncao@gmail.com

Alex Ferreira 
Secretário da Região e membro da Pastoral da 

Comunicação

mailto:secassuncao@gmail.com
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Pastoral de Animação 
Litúrgica e Catequética

Paróquia da 
Maraponga

Visita Pastoral Missionária 

Aconteceu no dia 14 de abril 

um grande Encontro Formativo 

entre as Pastorais de Animação 

Litúrgica e Catequética da Região 

Episcopal, no Centro de Formação 

D. Aloísio Lorscheider. Na ocasião 

foi apresentada e discutida a 

temática sobre o Ritual de Iniciação De 17 a 20 de maio acontecerá 
Cristã de Adultos (RICA). A, com a na Paróquia Santo Antônio de 
assessoria de Pe. Fernando Nunes, Pádua, Maraponga, uma Visita 
vigário paroquial da Área Pastoral Pastoral Missionária. Toda a Região 
São José (Barroso II).Episcopal é convidada a participar 

Esse encontro marcou o início deste grande momento de 
das atividades relacionadas à 2ª encontro com nosso Pastor D. José 
Urgência do Plano de Pastoral Antônio. A visita pastoral é um  
Arquidiocese, ou seja, Igreja: casa momento de reavivar a fé em 
de iniciação à vida cristã. Durante nossas comunidades e nos 
todo o ano de 2012, tanto a comprometermos com a missão de 
Catequese como a Liturgia da anunciar o Reino de Deus, missão a 
Região estarão debruçadas sobre que fomos todos incumbidos no dia 
esta temática, além de outras do nosso batismo.
escolhidas em reuniões anteriores. Durante a Visita Pastoral 
As reuniões de formação a respeito teremos, dentre outras atividades:
dessa temática serão publicadas Dia 18/05 – Encontro do Clero 
m e n s a l m e n t e  e m  n o s s o  da Região, durante a manhã. 
Informativo Pastoral ET VERBUM.Dia 19/05 – Reunião da Equipe 

d u r a n t e  t o d o  o  a n o  de Coordenação da Região, das 9h 
acontecerão  encont ros  de  às 11h30min.
formação nos Setores de Animação Lembramos a todas as 
Litúrgico–Catequético da Região Paróquias e Áreas Pastorais seus 
Episcopal. Esses encontros compromissos na articulação e 
englobam a temática do RICA e a envio de missionários (as) para a 
identidade do Catequista – para a Visita. 

REGIÃO NOSSA SRA. 
DA CONCEIÇÃO
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Catequese; Celebrar a Liturgia SETOR 3: Paróquias Nossa 

como um conjunto de Ritos; Senhora da Glória – Cidade dos 

Ministérios a Serviço da Liturgia; Funcionários; São José – Edson 

Canto Litúrgico; Símbolos e Queiroz; Nossa Senhora do 

Objetos Litúrgicos; Organização Sagrado Coração – Aerolândia; 

dos Tempos Litúrgicos; Como São João Eudes – Luciano 

proclamar a Palavra – Oratória e Cavalcante; Nossa Senhora Mãe 

Espaço Litúrgico. dos Pobres – Tancredo Neves; São 

Francisco de Assis – Dias Macedo; 

São José – Área Pastoral Barroso 

II.

Setor 1: Paróquias Nossa 

Senho ra  da  Con ce i ç ão  –  

Messejana; Nossa Senhora do Deu-se início no dia 14 de 

Perpétuo Socorro – Alto Alegre;  abril, a partir das 14h30min, no 

Sant'Ana e São Joaquim – Eusébio; Centro de Formação D. Aloísio 

São José – Lagoa Redonda; Lorscheider, a mais um curso para 

Sagrado Coração de Jesus e Santa Novos Ministros da Palavra. O 

Luzia – Pedras; Nossa Senhora das c u r s o  c o n t o u  c o m  u m a  

Graças – Parque Santa Maria; Área participação muito positiva de 

Pastoral Nossa Senhora do Brasil – várias paróquias e áreas pastorais 

Seminário  Seráfico; São Diogo – da Região. 

Cajazeiras  e São Francisco de A formação para novos 

Assis – Conjunto Palmeira. Ministros da Palavra ocorrerá de 

abril a novembro de 2012, com 

S e t o r  2 :  P a r ó q u i a s  encont ros  qu inzena is .  Em 

Santíssima Trindade – José Walter; dezembro haverá um Retiro 

Nossa Senhora do Perpétuo encerrando o curso e antecedendo 

Socorro – Mondubim; Nossa a Investidura dos Ministros a ser 

Senhora das Graças – Manuel presidida pelo senhor Arcebispo 

Sátiro; Santo Antônio de Pádua – Metropolitano D. José Antônio Tosi.

Maraponga; Mãe Santíssima – Informações: (85) 3274-2588 

Parque Dois Irmãos. e (85) 8883-2857.

Divisão das paróquias e áreas 
pastorais em setores – 
catequese e liturgia.

Curso para Novos Ministros 
da Palavra 
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Agenda de maio 

Paróquia de Lagoa 
Redonda 

Comunidade festeja Nossa 
Senhora de Fátima

Antônio Tosi, a partir das 9h, na 

Paróquia da Maraponga.Dia 5: 
Dia 19 – Encontro da Equipe - Encontro da Pastoral de 

de Coordenação da Região, a partir Animação Litúrgica da Região, no 
das 9h, na Paróquia da Maraponga.Centro de Formação D. Aloísio 

Dia 26: - Encontro dos Lorscheider com o tema “Celebrar 
Ministros da Palavra da Região, a a Liturgia como um conjunto de 
partir das 14h30min, no Centro de Ritos”; 
Formação D. Aloísio Lorscheider;- Encontro do MESC da Região, 

- Encontro para os novos na Igreja Matriz da Paróquia 
Ministros da Palavra.Santíssima Trindade (José Walter), 

Dia 27: Formação contínua pela manhã;
para membros da Pastoral da - Encontro da Pastoral da 
Criança do Setor IV, em Pajuçara.Comunicação – PASCOM – a partir 

Dia 31:  Dia da Pastoral da da 15 horas, na Paróquia São João 
Criança nas Paróquias, Áreas Eudes, Luciano Cavalcante; 
Pastorais e Comunidades.- Encontro de Formação 

Litúrgica, na Paróquia São João 

Eudes.

Dia 12: - Encontro para novos 

Ministros da Palavra, no Centro de 

Formação D. Aloísio Lorscheider; 

- Encontro com a Equipe de 

Coordenação da Pastoral de 

Animação Catequética da Região, 
A Comunidade Nossa Senhora no Centro de Formação D. Aloísio 

de Fátima, no bairro Curió, Lorscheider; 
pertencente à Paróquia de Lagoa - Encontro de Formação 
Redonda, promoverá de 22 a 31 de Litúrgica, na Paróquia São João 
maio a Festa de sua Padroeira. Com Eudes, Luciano Cavalcante.
o objetivo de evangelizar as De 17 a 20: Visita Pastoral 
famílias para aproximá-las de Missionária na Paróquia Santo 
Jesus, os festejos acontecerão na Antônio de Pádua, Maraponga.
Capela (em construção) de Nossa Dia 18: Encontro do Clero da 
Senhora de Fátima, no Curió, Rua Região Episcopal com D. José 

16
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Jose Gaudêncio Moreira, próximo com uma Caminhada com Maria 

ao Posto Maral da Avenida Curió. As pelas ruas do bairro cantando, 

novenas acontecerão sempre a rezando e acolhendo a todos até a 

partir das 18h. chegada na Igreja Matriz onde foi 

 Para motivar os devotos de celebrada a santa missa.

Nossa Senhora de Fátima e as De 11 a 13,  a comunidade 

famílias, de 1 a 21 acontecerão nas celebra o Tríduo preparatório e a 

casas novenas preparatórias Festa de Nossa Senhora de Fátima. 

caracterizando a Pré-Festa da Nos dias 18,19, 20 acontece o 

Padroeira. Tríduo de Santa Rita de Cássia, 

 A programação completa concluindo no dia 22 com a Festa 

pode ser encontrada no blog da na Capela Santa Rita que fica na 

P A S C O M  P a r o q u i a l :  Rua Florêncio Coelho Holanda, 

 482, Maraponga. E, finalizando o 

Informações: secretaria da mês de maio, nos dias 28, 29 e 30, 

Paróquia, tel. (85) 3476.8904. é a vez de rezar e refletir as 

virtudes de São Marcel ino 

Champagnat.  A capela de São 

Marcelino está localizada na Rua 

Pero Fernandes, 363, Maraponga.

De 1º a 13 de junho a paróquia 
Igualmente à maioria das festejará seu padroeiro Santo 

paróquias da Arquidiocese, em que Antônio de Pádua, com o tema 
o mês de maio é cheio de eventos, “Santo Antônio, arauto do santo 
sobretudo os de devoções Evangelho” e o lema “Com Santo 
marianas, assim também a Antônio que a saúde se difunda 
Paróquia Santo Antônio de Pádua, sobre a terra”.
na Maraponga, vive intensamente Durante a trezena de Santo 
este mês. A diferença está na festa Antônio a comunidade contará com 
que é estendida a outros co- a presença de vários sacerdotes, 
padroeiros. Confira: como Pe. Raphael Silva Maciel, Pe. 

No domingo, dia 6, a Daniel Morais, Pe. Raimundo 
comunidade abriu o mês de maio Resende,  Pe. Marcos Passerini, Pe. 

www.portaldaigreja.blogspot.com

Paróquia Santo 
Antônio de Pádua

Mês de Junho
Mês de Maio

http://www.portaldaigreja.blogspot.com
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Antônio Ruy, além dos frades Frei Essas visitas têm como objetivo 

Clevis Mafra, pároco), Frei Paulo e celebrar e conhecer o fervor de 

Frei Júnior. nosso povo em outras paróquias, 

No dia 13, quarta-feira, com o fortalecendo a irmandade e o ser 

subtema: “Pratiquemos o amor a Igreja.

D e u s ,  s e n d o  f i é i s  a o s  No dia 7 de junho, dia de 

mandamentos como Santo Corpus Christi, a Paróquia realizará 

Antônio” a comunidade receberá o um dia de adoração a partir das 8 

arcebispo de Fortaleza, Dom José horas e uma caminhada da 

Antonio Aparecido Tosi Marques. comunidade do Santa Fé até a 

Após a Santa Missa haverá matriz. O encerramento será com a 

barracas e noite cultural . bênção do Santíssimo Sacramento. 

Informações: Secretaria Em seguida haverá o sorteio de 

Paroquial, de segunda a sexta- uma rifa com três prêmios: um 

feira, das 8h às 12h e das 14h às carneiro, uma bicicleta e uma 

18h, tel. 3298-2272 e 8738-2102, máquina fotográfica. Toda a renda 

ou com D.Geiza 3298-1436. será em prol da compra dos bancos 

da igreja matriz.

To d a s  a s  c e l e b r a ç õ e s  

eucar í s t i cas ,  pa les t ras  de  

formação, visitas e coordenação A Paróquia Nossa Senhora das 
dos eventos serão presididas pelo Graças realizará no dia 20 de maio, 
pároco da comunidade, Padre às 9h30min  uma a manhã de  
Dênis Acácio.formação para o MESC com o tema 

“Liturgia e o Mistério celebrado”.  

A Paróquia Nossa Senhora das 

Graças do Parque Santa Maria 

visitou, no início de maio, as 

pa róqu i a s  Nossa  Senho ra  

Aparecida, no bairro Montese, e  

Nossa Senhora da Conceição, em 

Pacatuba. No dia 24 de maio, às 

19h, levando caravanas, visitará a 

Paróquia Santa Teresinha do 

Menino Jesus, em Chorozinho. 

Parque Santa Maria
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Paróquia de Horizonte

Festa de São Pedro, 
na Caponga

Evangelização, em favor da Vida 

Plena”. Participarão todas as 

comunidades urbanas e rurais da 

paróquia e juntas coroarão Nossa 

Senhora.

No dia 31 de maio, às 18h, na 

Igreja de São João Batista, em 

Horizonte, acontecerá  o grande Mês Mariano em destaque em 
Encontro de Encerramento do Mês Horizonte
M a r i a n o  c o m  a  s e g u i n t e  A Paróquia São João Batista, 
programação: às 18h30min, em Horizonte, a 40km de Fortaleza, 
celebração da última novena em celebra com todos os paroquianos 
homenagem a Nossa Senhora; às o Mês Mariano com intensa 
19h, missa acolhendo todas as programação:
comunidades que partirão de suas No dia 01 de maio, às 
localidades até a Igreja Matriz onde 17h30min aconteceu carreata em 
f inal izará com um Grande h o m e n a g e m  a  t o d o s  o s  
m o m e n t o  d e  E n c o n t r o  e  trabalhadores, saindo da Capela 
Fortalecimento da Fé Católica.Nossa Senhora da Saúde, indo até 

 Informações: Secretaria a Igreja Matriz, onde terminou com 
Paroquial, tel. (85) 3336 1310.a Bênção dos Veículos; às 

18h30min, deu-se início à primeira 

Novena em homenagem a Nossa 

Senhora, terminando com a Santa 

Missa.

No dia 13 de maio, às 12h, 
A Paróquia Nossa Senhora da 

haverá Missa em homenagem a 
Saúde, em Caponga, CE, está a 

Nossa Senhora e a todas as Mães 
todo vapor. O motivo de tamanha 

Horizontinas. Nesse dia também 
euforia são os preparativos da 

acontecerão missa às 7h, 9h, 17h e 
Festa de São Pedro que este ano 

19h.
reflete o mandato de Jesus a Pedro 

No dia 27 de maio, às 19h, 
citado no Evangelho de Mateus: “Tu 

haverá Missa seguida de Coroação 
és Pedro, e sobre esta pedra 

de Nossa Senhora. Nesse dia será 
construirei a minha Igreja”.

abordada o tema “Maria, Estrela da 

REGIÃO  PRAIA 
S. PEDRO e S. PAULO



Os festejos iniciarão no dia 22 arterial, etc.. O dia será finalizado 

de junho, às 18 horas, com a com a oração do Ofício de Nossa 

Procissão da Imagem de São Senhora, às 18 horas, seguida de 

Pedro, saindo da colônia de Santa Missa. 

pescadores para a igreja Matriz, Os festejos de São Pedro ainda 

seguida de hasteamento da prosseguirão até domingo, dia 

bandeira e celebração Eucarística, primeiro de julho, quando 

presidida pelo Vigário Episcopal da acontecerão duas Celebrações 

Região São Pedro e São Paulo, Eucarísticas: às 8 horas com a 

padre Robério Queiroz. Bênção da Regata e às 19 horas 

Durante as nove noites vários com a presidência de Dom José 

sacerdotes marcarão presença Antonio Aparecido Tosi Marques, 

assim como as comunidades da Arcebispo de Fortaleza.

Matriz: Manguinho, Cabaças, 

Santo Antônio, Tijucussu I, 

Buritizal, Sulina, Águas Belas, 

Balbino, Camurim, Sítio Prata, 

Tijucussu II, comunidade de Pedro 

de Souza e, ainda, veranistas, 

barraqueiros e comerciantes.  
No dia 29 de junho, dia de São 

Pedro, o dia iniciará com um café 

partilhado, procissão com a Paróquia Nossa 
Imagem de São Pedro pelo 

calçadão da cidade, Celebração Senhora dos Prazeres
Eucarística seguida de procissão A Pastoral do Dízimo da 

marítima. Será apresentada uma Paróquia Nossa Senhora dos 

peça teatral sobre a vida de São Prazeres realizou no dia 28 de abril 

Pedro na Bíblia, às 18 horas, um Encontro Paroquial com os 

finalizando com a celebração agentes da Pastoral do Dízimo e da 

Eucarística. Economia Solidária. Tendo em vista 

O sábado, dia 30 de junho, as urgências pastorais para a Ação 

será o Dia da Cidadania com Evangelizadoras da Igreja no 

tiragem de documentos, corte de Brasil, a Pastoral do Dízimo se 

cabelo, averiguação da pressão propôs refletir sobre o Dízimo e 

REGIÃO NOSSA SRA. 
DOS PRAZERES
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Evangelização, na perspectiva da educação alimentar, consciência 

Partilha Eclesial através da crítica sobre o que se põe na mesa, 

orientação arquidiocesana. sobre os hábitos alimentares ou 

O encontro foi mais uma c u l t u r a  m o d e r n a  s o b r e  

iniciativa de conscientização do alimentação. O que se oferece nas 

Dízimo, no que se refere à merendas escolares, nas cantinas 

Evangelização da Comunidade dos colégios, nos restaurantes das 

local  no âmbito re l ig ioso, universidades e nas lanchonetes 

missionário e social. A Partilha das ruas?  O que se prioriza na 

eclesial depende do processo de compra de alimentos nas bancas, 

conversão de cada fiel, chamado a bodegas e supermercados? Não 

ser  d isc ípu lo  e  d isc ípu la ,  será melhor levar merenda de casa 

corresponsável pela sustentação para a escola, encontros, passeios, 

da sua Igreja. viagens… do que comprar qualquer 

Na coordenação do encontro coisa por lá? 

esteve o padre José Francisco, Está na hora de se ter mais 

pároco local. conhecimento sobre a qualidade e 

Informações: pelo fone propriedades dos alimentos para 

3342.3910 ou pelo e-mai l  uma alimentação mais razoável. 

Viva consciente para não morrer 

. antecipadamente.

A primeira noite começou com 

uma caminhada pelas ruas e 

depois encenações críticas sobre o 

tipo de alimentação atual no dia-a-Paróquia Nova 
dia. Foi premiada a melhor 

Metrópole apresentação.

A segunda noite sobre foi 
Semana da Cidadania sobre iniciada com uma palestra sobre as 
Saúde Alimentar diversas categorias de alimentos, 

É preciso ter certeza do que se sob a or ientação de Igor 
põe na mesa Gonçalves, estudante de Educação 

A paróquia do Sagrado Física da Universidade Federal do 
Coração de Jesus realizou de 18 a Ceará. Depois da palestra fomos 
20 de abril eventos sobre a degustar os vários tipos de 

nossasenhoradosprazeres@gmail.

com
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alimentos divididos por categorias 

nos vários quiosques. De volta ao 

salão trocamos ideias sobre o 

assunto e premiamos as equipes 

que prepararam o ambiente.

A terceira noite foi ainda mais 

animada com gincana educativa - 16 de maio: visita da equipe 
sobre os alimentos, intercalada por da PASCOM da Região à Paróquia 
danças e cânticos afins: a dança da de Paramoti,  a partir das 18 horas.
laranja; de olhos vendados - 18 de maio: encontro dos 
saborear e descobrir qual era o Padres da Região. em Paramoti.
alimento; comer melancia juntos. - 30 de maio: encontro da 

Embora  a  Semana  da  equipe do Catecumenato para mais 
Cidadania tenha sua origem na um dia de estudo, na Paróquia de 
Pastoral da Juventude e seja São Francisco, em Canindé.
voltada mais para os jovens, houve - No mês de junho, duas 
uma preocupação de envolver paróquias da Região celebram a 
todas as idades e torná-la um Festa de seu Padroeiro, Santo 
evento comunitário paroquial. Antônio. Na Paróquia de Caridade, 
Educar, evangelizar, conviver e acontecerá a Trezena de Santo 
festejar Antônio de 1 a 13 de junho e na 

As fotos testemunham a Área Pastoral de Caiçara, de 3 a 13 
alegria, convívio e entrosamento de junho.
envolvendo a participação de 

todos. Confira-as no site da 

paróquia: pscjnm.sgcp.com.br

Aconteceu, no dia 1º de maio, 

das 8 às 11horas no salão paroquial 

de Paramoti, o Encontro das 

comunidades e, ao meio-dia, 

realizou-se a Santa Missa na Igreja 

Matriz, onde cada bairro e 

comunidade receberam a Imagem 

Agenda da Região

Paróquia Senhora 
Santana 

REGIÃO SERTÃO SÃO
FCO. DAS CHAGAS
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Peregrina de Nossa Senhora, que Haverá uma variedade muito 

irá percorrer pelas famílias. Houve grande de modos de celebrar que 

o envio de todos os animadores, farão surgir inúmeras famílias 

para celebrarem junto às famílias. litúrgicas, mas girando sempre em 

torno desses elementos. A 

espontaneidade dos primeiros 

séculos foi sendo substituída por 

textos escritos, principalmente 

para as Orações Eucarísticas. 
Neste ano, a Paróquia de Contudo todas elas possuem 

Santo Antônio, em Caridade, referências estáveis em sua 
estará comemorando o centenário composição, em que sempre estão 
da Coroação de Nossa Senhora. presentes: o Louvor e a Ação de 
Por esse motivo, convida todos a Graças a Deus Pai (Eulogia), por 
participarem da Coroação, no dia 2 tudo o que realizou pela nossa 
de junho, às 19 horas. salvação; a Memória e o Ofertório 

de Deus Filho (Anamnese), em sua 

Encarnação, Paixão, Morte e 

Ressurreição por nós; e a 

Invocação do Espírito Santo 

(Epíclese), para que realize São Justino, na metade do 
eficazmente o que o rito simboliza. século II, deixou escrito que o rito 
Na base do rito da Missa está o que da Missa era assim: leituras das 
chamamos de Doxologia: a memórias dos Apóstolos, homilia 
glorificação de Deus Pai, por, com e do presidente, oração dos fiéis, 
em Jesus, na unidade do mesmo abraço da paz, oferendas e oração 
Espírito. Todo o rito da Missa existe eucaríst ica, comunhão dos 
para dar glória, louvor e ação de presentes, que também era 
graças à Trindade Santa. É um enviada aos ausentes e coleta em 
constante rito pascal, cheio de favor dos pobres.
vida, de alegria e de esperança na Notamos, desde então, uma 
ação salvadora de Deus. Essa estrutura básica e quase imutável 
estrutura original continua válida e da Missa: a reunião-encontro 
não foi modificada.f r a t e r no  d o s  c r i s t ã o s ,  a  

proclamação da Palavra de Deus, a 

Oração Eucarística e a Comunhão. 

Paróquia de Santo 
Antônio 

Como se estruturou o 
rito da Missa

(Próximo mês veremos as reformas atuais)
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Aniversariantes de JUNHO

NASCIMENTO ORDENAÇÃO PRESBITERAL

1 Pe. Luís Alberto Peixoto 3 Pe. Ligório Limberger, MI
1 Pe. José Targino de Almeida 5 Pe. Antônio Ramalho Neto
1 Pe. Francisco das Chagas de Oliveira 5 Pe. José Soares Teixeira
2 Pe. Ricardo Sérgio de Melo, FN 7 Pe. Moésio Pereira de Sousa, C.Ss.R
3 Pe. José Maria Cavalcante Costa 7 Pe. João Tryboba, SDS
3 Pe. Adolfo Serripierro, MI 10 Pe. John Francis Keeling, C.Ss.R
4 Pe. Ari Alves dos Santos, CM 10 Pe. Piter (Peter J.) Mc Carthy, C.Ss.R
4 Pe. Raimundo Maciel Gomes 11 Pe. Alessio Moiola, MCCJ
4 Pe. Raimundo Edinaldo Castro dos Santos 13 Pe. Carlos Augusto F. de Sousa, C.Ss.R
5 Pe. Antônio Ramalho Neto 15 Pe. Batista Poinelli, FN
6 Pe. Aristóteles Alencar de Oliveira, CCSh 20 Mons. Philip Fouad Louka
7 Frei Domingos  Teixeira Lima, OFMCap 22 Pe. Pe. Hugo Eduardo Furtado, SJ
7 Pe. Samuel Brandão de Oliveira, MSC 22 Pe. Marcos Passerini, MCCJ
9 Pe. Juarez de Brito Cardoso 24 Pe. Adolfo Serripierro, MI
10 Pe. Raymundo Frota Bezerra 24 Pe. Gilson Nunes da Silva, FN
11 Pe. Antônio Almir Magalhães de Oliveira 25 Pe. Afonso Rocha Júnior
12 Pe. Elvis Marcelino de Lima, FN 26 Pe. Graziano Odorizzi
12 Pe. Manoel Odairto de Paula 27 Pe. Lino Allegri
13 Mons. Antônio Souto Ribeiro da Silva 28 Pe. Ângelo Stefanini
13 Pe. Antônio José Garcês de Oliveira, CM 29 Pe. Ermanno Allegri
13 Diác. Antônio de Pádua de Araújo 29 DomGeraldo Nascimento, OFMcap
14 Pe. José Dias Corrêa, FN 29 Pe. José Fernandes de Oliveira
15 Pe. Marcelo da Silva Sousa, C.Ss.R 29 Pe. Leonardo H. de Almeida Wágner
20 Frei Deusimar de Souza Silva, OFMCap 29 Pe. Pietro Luís Sartorel
23 Pe. Francisco Ivo Sousa Nascimento, CM 29 Pe. Sebastião Sá Lima
29 Diác. Paulo Rodrigues da Silva 29 Frei Gilberto Matos, OFMcap
29 Pe. Pedro Alberto Campos, SJ 29 Pe. José Sávio Xavier Pereira
30 Pe. Francisco José Ramos 30 Frei Jurandir Caetano Bezerra, OFM

30 Pe. José Pablo Hernandez Gil Monfort, SJ

ORDENAÇÃO DO DIACONATO PERMANENTE ORDENAÇÃO EPISCOPAL

10 Diác. José Cristiano Silva 11 dom José Luiz Gomes de Vasconcelos
10 Diác.Antonio Eufran de Menezes

PRESBÍTEROS
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Oitenta anos de Pe. 
Manoel de Castro 
Ferreira

Miguel Brandão

Cúria Metropolitana 
de Fortaleza 

Posse de Dom 
Jacinto como 
Arcebispo de 
Teresina

Metropolitano.
 Dom Jacinto foi nomeado 

pelo Papa Bento XVI no dia 22 de 
fevereiro para esta nova missão. 
Estiveram presentes os bispos dos 
Regionais Nordeste 1, 4 e 5, ou 

No dia 23 de maio, às 20h, na 
seja, dos estados do Ceará, Piauí e 

Capela de Santa Edwiges, na 
Maranhão.

Leste- Oeste, será realizada 
Dom Jacinto Brito era o bispo 

Celebração de Ação de Graças 
de Crateús, desde 18 de fevereiro 

pelos 80 anos do Pe. Manoel de 
de 1998. O seu lema episcopal é: 

Castro Ferreira, pároco da 
“Senhor por tua palavra lançarei as 

Paróquia Nossa Senhora do 
redes” Lc 5,5.

Patrocínio. Pe. Ferreira doou sua 
Ao querido Dom Jacinto as 

vida ao Reino de Deus, vida 
orações e os votos de quantos 

totalmente partilhada no exercício 
fazem a Arquidiocese de Fortaleza. 

sacerdotal sagrado. Com grande 
Que Deus o abençoe e torne 

empenho e dedicação doou-se à 
sempre fecundo seu ministério 

paróquia do Patrocínio, para a qual 
episcopal na Arquidiocese de 

Deus o chamou para ser pastor 
Teresina.

obediente e fiel. 
Ao Pe Ferreira os parabéns e 

os votos de saúde e graça 
abundante.

Desde o dia 23 de abril de 
2012, a Cúria Arquidiocesana de 
Fortaleza está atendendo no 
Centro de Pastoral “Maria, Mãe da 
Igreja”, com o mesmo horário de 
expediente: das 8h às 11h30min e 
das 13h às 18h. O endereço do 

No domingo, dia 6 de maio, a Centro de Pastoral “Maria, Mãe da 
Arquidiocese de Teresina viveu um Igreja” é Av. Dom Manuel, 339. A 
momento especial: a posse de entrada para o estacionamento é 
Dom Jacinto Furtado de Brito pela Rua Rodrigues Júnior, 300. O 
S o b r i n h o ,  7 º  A r c e b i s p o  espaço do Seminário da Prainha, 
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onde funcionava a Cúria, está Permanentes (85) 3388 8712;
passando por reforma. Administração do Centro de 
Os vigários gerais e o chanceler Pastoral: 85) 3388-8700 ou 9604-
atendem nos seguintes horários: 3313.
1. Mons. João Jorge Corrêa Filho: A sala dos Presbíteros e a da Região 
às terças, quartas e quintas-feiras, Episcopal São José ainda estão 
das 13h30mim às 18h00,  e nas sem telefone, mas logo serão 
sex tas- fe i ras  das  10h  às  instalados.
11h30min; O Centro de Pastoral Maria, Mãe da 
2. Mons. Virgínio Asêncio Serpa: de Igreja, antigo Colégio Castelo 
terças a sexta-feira, das 8h às Branco, foi inaugurado no dia 8 de 
118h30min. setembro de 2007, dia da 
Atendimento do chanceler: Natividade de Nossa Senhora, com 
Pe. Abel Jakson Peixoto Lima: às a  f ina l i dade  de  sed ia r  o  
terças-feiras, das 8h às 11h30min Secretariado de Pastoral, os 
e das 13h30min às 16h00; às organismos e as pastorais que 
quartas, quintas e sextas-feiras, funcionavam até aquele ano no 
das 8h às 11h30min. subsolo da Catedral Metropolitana 
O  e . m a i l  d a  C ú r i a  é  e de acolher reuniões, encontros, 

assembleias dos conselhos 
arquidiocesanos, das pastorais, de 
movimentos eclesiais, de regiões 
episcopais, como também de 
organizações da sociedade civil 
o r gan i z ada ,  pa r c e i ra s  da  Sala dos Vigários Gerais: (85) 3388 
Arquidiocese. O Secretariado de 8713;
Pastoral da Arquidiocese de Chancelaria: (85) 3388 8719;
Fortaleza continua atendendo no Secretaria da Cúria (85) 3388 
horário das 8h às 12h e das 13h às 8712;
17h.Ecônomo (85) 3388 8711;
Informações com Conceição Administração Financeira (85) 
Almeida, administradora do Centro 3388 8721;
de Pastoral. Setor Pessoal e Patrimônio (85) 
E.mail:3388 8710;
cpmmi.arqfortaleza@gmail.com Setor Contabilidade (85) 3388 
ou mceicaoa@gmail.com8710;

S e c r e t a r i a  d o s  D i á c o n o s  

curia@arquidiocesedefortaleza.or
g.br

Com a mudança alteraram-se 
os telefones.
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PASTORAIS

CEBs realizam 
“Domingo da 
Fraternidade” 

Carlo Tursi

CF - Fraternidade e 
Saúde Pública

idéias foi bastante proveitosa e 
fortaleceu a vontade de todos de 
ocupar mais espaço na “cena 
eclesial”, defendendo “o nosso 
jeito de ser igreja, sempre”. A 

Uma manhã de domingo 
oração inicial girou em torno do 

cheia de graça e calor aconteceu 
exemplo do samaritano que, 

no dia 29 de abril na comunidade 
embora heterodoxo, teve mais 

São José, na Área Pastoral da Barra 
amor ao próximo do que o 

do Ceará. Era o encontro entre a 
sacerdote e o levita, ou seja, aos 

Coordenação Arquidiocesana de 
olhos de Deus mais vale ortopráxis 

CEBs, em visita missionária, e 
do que (pretensa) ortodoxia.

irmãos e irmãs da caminhada das 
A comunhão animada no café 

comunidades de base e das 
da manhã e, no final, durante o 

pastorais sociais daquela região. 
grande almoço comunitário foi 

Objetivos do encontro eram 
espetacular. O nosso “muito 

fortalecer a união entre as 
obrigado” aos irmãos e irmãs da 

comunidades, integrar antigas 
Área Pastoral da Barra por nos 

lideranças com os jovens que 
p r o p o r c i o n a r e m  t a m a n h a  

agora estão descobrindo as CEBs, 
felicidade! “Minha gente, venha 

e s t r e i t a r  o s  l a ç o s  e n t r e  
ver a nossa felicidade! Como é 

coordenação arquidiocesana e as 
bonito e gostoso viver em 

bases das CEBs, experimentar a 
comunidade!” (Edilson Barros).

alegria de juntos estarmos lutando 
o bom combate. Tema da reflexão, 
feita em mutirão, foi: Como 
salvaguardar a nossa identidade 
eclesial particular de CEBs 
(car i sma pro fét i co,  opção 
preferencial pelos pobres e 
desvalidos que leva à priorização 
das pastorais sociais, leitura 
libertadora, não-fundamentalista “Que a saúde se difunda 
e não-moralista da Bíblia) no atual sobre a terra” foi o refrão que a 
clima restaurador e devocionalista Equipe de Campanhas repetiu 
da Igreja Católica? A troca de durante o período de cinco meses, 
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desde o encontro preparatório de empenho das regiões e paróquias 
dezembro, até a avaliação dessa que, com grande motivação e 
etapa, para representar seu criatividade, despertaram atenção 
empenho e interesse pela e mostraram interesse em 
Campanha em favor da saúde desenvolver ações bem variadas, 
pública.       como:

Queremos  reg i s t ra r  e  - Lançamento público, festivo 
comunicar os primeiros resultados e mobilizador da CF;
visíveis já alcançados, pois há - Apresentação dos objetivos 
muita semente lançada cuja e fundamentação conforme o texto 
germinação não temos como base;
mensurar. - Formação para estudo e 

E m  p r i m e i r o  l u g a r  debate sobre Saúde e sobre o SUS 
destacamos o trabalho da Equipe (Sistema Único de Saúde);
d e  Campanha s  que  t e ve  - Criação do “DIA D DA 
oportunidade de dialogar com SAÚDE”;
diversos profissionais de saúde, - Visita a colégios, unidades 
conhecer melhor o SUS com seus de saúde, centros sociais;
avanços e desafios, ouvir as - Contato com a Pastoral da 
lamentações do povo que espera Saúde para estudo e informação;
atendimento, visitar hospitais, - Unificação das pastorais e 
questionar a burocracia e a má agentes que cuidam das pessoas e 
gestão na saúde pública e invocar saúde;
ao Senhor a “esperança de vida” -  Tr a b a l h a r  c o m  o s  
para todos em muitas celebrações. profissionais de saúde nos 

Foi por demais gratificante a hospitais;
jornada percorrida em diversas - Criação de roda de conversa 
frentes de ação evangelizadora, para tratar do tema em questão;
atendendo a convites nas regiões, - Criação de parcerias com a 
paróqu ias ,  se tores ,  á reas  secretaria de saúde, para 
p a s t o r a i s ,  m o v i m e n t o s ,  promover ação preventiva e 
comunidades, escolas, centros, educativa;
enfim nos mais diversos grupos - Incentivo ao uso do texto 
s ó c i o - e c l e s i a i s  d e  n o s s a  base da CNBB e do livreto do 
Arquidiocese, que desejavam estar Regional nas formações;
em sintonia com o tema em - Festas de padroeiros com 
questão. tema e lema, voltados para saúde, 

Destacamos também o inspirados na CF;

28 Boletim Informativo - maio de 2012



- Criação de atividades com a passos, muitos outros deverão ser 
pessoa idosa,  e levando a dados para que a saúde pública 
autoestima e despertando um novo seja, de fato, direito de todos os 
olhar dos familiares; brasileiros, independentemente de 

- Debate com os diversos raça, idade, condição social ou 
Conselhos de apoio a Órgãos geográfica.
Públicos; Agradecemos o empenho de 

- Participação em programas todos e continuemos trabalhando e 
e entrevistas no jornal, rádio e TV. nos organizando para “que a saúde 

Estas e muitas outras se difunda sobre a terra”.
atividades vêm despertando para o 
aspecto informativo e educativo da 
CF, sobretudo na formação da 
consciência cidadã, que reconhece 
seus direitos, o direito do próximo, 
o compromisso com a vida e a 
miser icórd ia  para com os 
sofredores. 

É a cidadania cristã que 
desejamos continuar estimulando, 
para que a CF traga impacto 
positivo nas questões da saúde 
pública, principalmente, na 
transformação do atendimento à 
assistência básica, onde está 
concentrada a maior lamentação 
do povo.

Assim, já podemos dizer que 
a CF vem ajudando a dar um salto 
qualitativo nas questões de saúde e 
do conhecimento do SUS. Com 
essas atitudes podemos contribuir 
p a ra  s ua  c on so l i d a ção  e  
fortalecimento de seus princípios, 
promovendo vida saudável.

Sabemos que isto é só o início 
de um trabalho necessário e 
urgente, são só os primeiros 

Maria Elenise Mesquita e Rosélia Follmann
Equipe de Campanhas.

Encontro Missionário

O Conselho Missionário 
Diocesano – COMIDI realizará um 
encontro diocesano missionário, 
quando irá refletir e aprofundar o 
tema: “Discipulado missionário: do 
Brasil para o Mundo secularizado e 
pluricultural, à luz do Vaticano II”.   

O encontro será no dia 20 de 
maio, das 8 às 12h, no Centro de 
Pastoral Maria, Mãe da Igreja.

A coordenação do COMIDI 
conta com a participação de 
animadores e articuladores de 
pastorais das paróquias neste 
encontro, de extrema importância 
para a animação missionária na 
Arquidiocese, pois será também 
preparação para o Congresso 
M i s s i oná r i o  Reg i ona l  que  
acontecerá em Sobral de 01 a 03 de 
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junho deste ano. O encontro dará a identidade do Jovem apresentada 
aos participantes a alegria de se pelo assessor, Reinaldo dos Santos.
sentirem e se reconhecerem como Logo pela manhã do sábado 
discípulos missionários a serviço do (21/04) os jovens despertaram ao 
Reino. som do projeto Oração Pela Arte 

Contatos e informações: Pe. dos Irmãos Jesuítas e outras 
L u c i a n o :  8 8 5 5 . 0 0 7 2  o u  músicas do meio jovem. Após a 
9918.4946; Newton: 3236.0963 oração e café da manhã, os 
ou 9997.3039; Irmã Loreta:  participantes foram direcionados à 
3294.3478 ou 9633.7567. Plenária onde se deu a Assembleia 

deliberativa que teve como base o 
regimento do Setor Juventude. Eu, 
Guilherme Azevedo, da Juventude 
Mariana Vicentina, conduzi as II Assembleia do 
atividades da manhã acolhendo os 

Setor Juventude Padres e Vigários Episcopais que 
O Setor Juventude da chegavam à Plenária, e anunciando 

Arquidiocese de Fortaleza (SEJAF) os representantes que vinham 
esteve reunido em Assembleia nos apresentar as realidades de seu 
dias 20 e 21 de Abril na Casa Movimento, Pastoral, Região 
Inaciana da Juventude (Jesuítas), E p i s c o p a l  o u  S e t o r  d a  
no bairro Mondubim, em Fortaleza, Arquidiocese. Ainda pela manhã o 
para avaliar e repensar os últimos tesoureiro do setor, Lucas Guerra, 
passos dados pela juventude de fez um “apanhado geral” das 
nossa Igreja. r e a l i d a d e s  a p r e s e n t a d a s ,  

Na noite de sexta-feira ressaltando a importância de cada 
(20/04) os participantes foram um na construção de nossa 
acolhidos pelos jovens da Paróquia Arquidiocese e na evangelização de 
Nossa Senhora do Perpétuo nossos jovens. 
Socorro, Mondubim, e banda Ainda pela manhã Padre 
MÁGIS. Dentre as atividades Duarte chegou à nossa assembleia 
iniciais houve um momento de e assistiu a todas as apresentações 
interatividade organizado pela das realidades dos Movimentos e 
Samara Falcão, vice-coordenadora Regiões, logo após lhe foi dada a 
do setor, oração ministrada pelo pa lav ra .  Na  opor tun idade  
Irmão Ubiratan, SJ, da Conferência apresentou-se como o padre 
dos Religiosos do Brasil de escolhido para acompanhar a 
Fortaleza, e uma explanação sobre juventude no Regional NE 1 da 
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CNBB (Ceará). E despediu-se da responsável pela organização do 
Assembleia. evento, será formada por um (01) 

Logo depois se deu a representante de cada Movimento, 
avaliação do Setor Juventude em Pastoral e Região Episcopal. E nos 
três grupos divididos pela acompanhou até o encerrar da 
assembleia, cada grupo escolheu Assembleia.
um secretário que anotou os Já os Padres e Religiosos 
questionamentos e afirmações referenciais para a Juventude se 
levantados e os apresentou à reuniram e escolheram um padre 
plenária. As indagações e referencial para toda a Juventude 
manifestações ocorridas na d a  A r q u i d i o c e s e  q u e  
plenária serão abordadas no posteriormente será oficialmente 
Documento Final da Assembleia apresentado pelo Exmo. Arcebispo 
q u e  s e r á  p r e p a r a d o  de Fortaleza, Dom José Antônio 
posteriormente pela secretária do Marques.
Setor Juventude, Marina Vieira, e No mais, destaco as 
pelo cronometrista da assembleia, presenças de Padre Duarte 
Thiago Lima. O planejamento para (Juventude da CNBB Regional 
o ano decorrente (2012) deu-se da NE1), Padre Cabral (Vigário 
mesma forma, porém, em vez de Episcopal Região São José), Padre 
três grupos, desta vez reunidos em Dênis (Comissão Pré-Jornada), 
apenas dois: um grupo formado Padre Guilherme e Padre Pedro 
somente pela Comissão Executiva (referenciais para a Juventude da 
do SEJAF (titulares e vices) e outro Região Praia), Padre Jales 
g r u p o ,  p e l o s  d e m a i s  (referencial para a Juventude da 
representantes que participavam Região Serra), Diácono Carlos 
da assembleia. Concluímos esse (assessor do SEJAF), Juventude 
momento com a apresentação dos Mariana Vicentina, Juventude 
grupos. Missionária, Movimento Eucarístico 

Padre Dênis, responsável Jovem, Pastoral da Juventude do 
pela Comissão Organizadora da Meio Popular,  Pastora l  da 
Pré-Jornada (Semana Missionária) Juventude, Região Episcopal Praia, 
na Arquidiocese de Fortaleza, nos Região Metropolitana Bom Jesus 
apresentou sua proposta para dos Aflitos, Região Metropolitana 
fazer acontecer mais este Nossa Senhora dos Prazeres, 
momento em nossa Igreja e Região Metropolitana São José, 
informou que a Comissão Central, Região Metropolitana Sagrada 
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Família, Região Episcopal Serra, diferente.
Conferência dos Religiosos do Em 2012, a Vigília ocorrerá 
Brasil e Fórum Arquidiocesano de na Paróquia Mãe Santíssima, 
M o v i m e n t o s  E c l e s i a i s  e  bairro Parque Dois Irmãos, no dia 
Comunidades. 20 de Maio de 2012, às 19h, após a 

Portanto, encerro esta celebração eucarística.
crônica agradecendo a Deus pelo 
dom da Juventude. Agradeço História da Vigília
ainda, em nome de toda a A Vigília e Mobilização 
Arquidiocese de Fortaleza, aos Mundial em Solidariedade às 
Padres e Irmãos Jesuítas do pessoas afetadas pela Aids – 
Mondubim por disponibilizar sua Candleligth, tiveram início em 
casa e comunidade para acolher 1983 quando algumas pessoas 
esta Assembleia, momento com AIDS nas cidades de São 
importantíssimo para a promoção Francisco, Los Angeles e Nova 
da unidade entre as várias York, nos Estados Unidos, se 
expressões de juventude da Igreja mobilizaram e realizaram uma 
de Fortaleza. caminhada com velas pelas ruas 

Guilherme Azevedo, dessas cidades, como forma de 
da Juventude Mariana Vicentina

lembrar as pessoas que haviam 
perdido suas vidas devido à AIDS e 
para chamar a atenção da 
população e dos governos para que 

Pastoral da Aids apoiassem as pessoas que viviam 
Vigília e Mobilização Mundial com a doença.

em Solidariedade às pessoas Em Fortaleza, o Fórum do 
afetadas pela AIDS Movimento Social de Luta contra a 

A Pastoral da AIDS da AIDS do Ceará, do qual a Pastoral 
Arquidiocese de Fortaleza realizará da AIDS participa, realiza a Vigília 
a 19ª Vigília em memória das desde 1993. No entanto, a partir 
pessoas que já faleceram em de 2007, a Pastoral da AIDS 
d e c o r r ê n c i a  d a  A I D S .  A  também começou a realizar o 
m o b i l i z a ç ã o  M u n d i a l  e m  evento em uma Paróquia de nossa 
Solidariedade às pessoas afetadas arquidiocese, como forma de 
pela AIDS ocorre sempre no 3º sens ib i l i za r  e  in fo rmar  a  
Domingo do mês de Maio e, a cada comunidade cristã sobre a questão 
ano, é realizado em uma Paróquia da AIDS.
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Convidamos todas as Paróquia Imaculado Coração de 
pessoas para participar desse Maria, Henrique Jorge, com apoio 
momento de solidariedade. do pároco Padre Severino Guedes. 

Informações: Pastoral da 2. A Pastoral da pessoa 
Aids – 3478. 2707 Idosa participou, no dia 19 de abril 

passado, de uma reunião com a 
Secretaria de Direitos Humanos de 
Fortaleza e Coordenadoria do Idoso Pastoral da Pessoa 
para articulação de eventos em 

Idosa prol da pessoa Idosa. Estiveram 
1. A Pastoral da Pessoa presentes varias instituições que 

Idosa, PPI, realizou no dia 28 de trabalham com o idoso: ACEPI, 
abri l  o encontro com sua SESC, AMC, HABITAFOR, IMPARH, 
coordenação arquidiocesana no Secretaria de Educação e Conselho 
Centro de Pastoral Maria Mãe da estadual e municipal do idoso.
Igreja para articular com a Na reunião foi articulada 
Secretaria de Direitos Humanos do ação para difundir e promover a 
município de Fortaleza ações de pessoa idosa assim como chamar 
parcer ia objet ivando levar atenção para problemática da 
informações e acessibilidade para violência contra os idosos.
os idosos das comunidades  no que Assim, no dia 15 de junho, 
diz respeito aos órgãos municipais dia Mundial de combate à violência 
das  po l i t i c as  pub l i cas .  A  à pessoa idosa, Forta leza 
representante da coordenadoria do promoverá, em parceria  com as 
Idoso palestrou sobre o tema instituições que trabalham com os 
Pessoa  Idosa:  D i re i t o s  e  idosos,  um dia de ação social em 
Informações,  ofertou cartilha toda a cidade.
sobre o tema e agendou visitas às A Pastoral da Pessoa Idosa 
comunidades. Ainda, visando ao p a r t i c i p a r á  d i v u l g a n d o  e  
bem estar do idoso, foi lançado o promovendo a Pastoral e será dado 
projeto "VOVÓ E VOVÔ CONTANDO e s p a ç o  p a r a  i d o s o s  
HISTORIA", em parceria com a e m p r e e n d e d o r e s  d a s  
Editora IMEPH, que doará kits de comunidades, além da participação 
livros infantis para idosos que das temáticas. Nesse dia, o Serviço 
gostam de ler,  interagir com as Social do Comércio, SESC, 
crianças e familiares, visando promoverá seminários e mesa 
estímular a leitura e a memória dos  redonda em parceria com a Ordem 
idosos. Esse projeto começará na dos Advogados do Brasil, OAB, com 
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os seguinte temas: Paróquia São Pedro e São 
1. Estudos do Estatuto Paulo – coordenador: Wesley (85) 

do idoso 8891392. 
2. E n v e l h e c i m e n t o  Paróquia Nova Assunção – 

Feminino coordenadora: Regina (85) 
3. Idoso na Sociedade 81160569. 
4. Idoso multiplicador Paróquia Jesus Maria e José 

de informações sobre o estatuto. - coordenador: Marcelo (85) 
A Pastoral da Pessoa Idosa 87329374.

participará de todas as ações Área Pastoral São Francisco 
enquanto parceira da Secretaria do d e  A s s i s ,  V i l a  V e l h a  –  
Desenvolvimento Humano, SDH, e coordenadora: Fabiana: (85) 
da Coordenadoria do Idoso. 86185802.  

Geni Sobreira, PPI, 85 8782 Região Sagrada Família - 
0644. Vigário Episcopal: Padre Emílio 

Cesar. 
Paróqu ia  N.  Sra .  da  

C o n c e i ç ã o ,  P a c a t u b a  -  Pastoral da 
coordenadora: Glaucineide (85) 

Sobriedade 8843 7243.
A Pastoral da Sobriedade Paróquia N. Sra. da Penha, 

divulga nomes e telefones de Maranguape - coordenador: 
coordenadores dos grupos de auto- Vagner (85) 87389802. 
a juda e de seu conse lho Paróqu ia  N.  Sra .  da  
arquidiocesano. Conceição, Tabatinga, Maranguape 

Os grupos de auto-ajuda - coordenador: Ricardo (85) 8715 
nas paróquias da Arquidiocese têm 4112. 
o objetivo de recuperar os Paróquia Menino Jesus, 
dependentes químicos. Já há Conjunto Industrial, Maracanaú – 
vários grupos e informamos aos coordenadora: Antoniana (85) 
interessados as paróquias e os 8881 3076. 
n o m e s  e  t e l e f o n e s  d o s  S a n t o  E x p e d i t o :  
coordenadores. coordenadora: Arnalda (85) 8630 

Região Nossa Senhora da 7923. 
Assunção - Vigário Episcopal: Região Nossa Senhora 
Padre Glailson. dos Prazeres - Vigário Episcopal: 

Paróquia São Vicente – Padre Antônio Alves.
coordenadora: Lívia (85) 8764184. Paróquia Nossa Senhora dos 
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Prazeres, Caucaia - coordenador: coo rdenador :  Ca r l os  (85)  
Gutenberg (85) 86315089. 88763835, (85) 87023589. 

P a r ó q u i a  S ã o  Região São Pedro e São 
Vicente,Tabapuá - coordenadora: Paulo - Vigário Episcopal: Padre 
Valneide (85) 87579948. Robério Martins.

Área Pastoral do Parque Sagrado Coração de Jesus - 
Albano - coordenadora: Natália coordenadora: Adriana (85) 9962 
(85) 8802306. 8908. 

Área Pastoral do Aratury – Paróquia Santana e São 
coordenadora: (85) Danielle (85) Joaquim - coordenador: Baltazar 
9141 2371. (85)  8610 4518. 

Paróqu ia  do P lana l to  Pa r óqu i a  Bebe r i b e  -  
Caucaia - coordenador: Maurício c oo rdenado r :  A l da i r  ( 85 )   
(85) 86387586. 96448244.

Região São José - Vigário 
Episcopal: Padre Cabral. Programa de Rádio 

Paróquia Nossa Senhora O programa da Pastoral da 
Das dores: coordenadora: Bibiana Sobriedade na FM Dom Bosco vai 
(85) 8766-3882. ao ar todos os domingos das 13h às 

Volta Israel coordenadora: 14h. O programa faz divulgação da 
Maria Tereza (85) 9903-2770. Pastoral da Sobriedade, com 

Paróquia Santa Luzia - entrevistas, depoimento, musica e 
coordenador: Pedro Elo (85) 8535- orações, especialmente a oração 
3667. “O Passo da Sobriedade.” A 

Região Bom Jesus dos apresentação é do João Lima e Luiz 
Aflitos -  Vigário Episcopal: Padre Alberto. 
Watson Façanha.

Paróquia Nossa Senhora Equipe de Coordenação 
Salete - coordenador: Fátima (85) A  c o o r d e n a ç ã o  
88321901. arquidiocesana da Pastoral da 

Capela Santo Antônio - Av. Sobriedade é composta pelas 
Godofredo Maciel, Mondubim: seguintes pessoas: 
Domingos. Assistente Eclesiástico - 

Região Nossa Senhora da Padre Glailson Ribeiro; 
Conceição - Vigário Episcopal: Coordenador - Diácono 
Padre Daniel Morais. F e r n a n d e s  A l m e i d a  ( 8 5 )  

Paróquia São Diogo – 8831.5888; 
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Conselheiros - Wesley Cristo de fazer dos excluídos os 
Pe r e i r a  d e  A m o r i m  ( 8 5 )  p referidos.  
8891.3921; Gutenberg Bezerra da  Inscrições com Daniele 
Silva  (85) 8631.5089; José Santos 85-9141-2371, 8687-
Wagner Pereira Farias (85) 9628, 3388-8707, da assessoria de 
8738.9802; José Romildo Gomes f o rmação  da  Pas to ra l  da  
(85)  8886.0966; Luiz Alberto da Sobriedade.
Silva (85) 8785.7390; Antonia 
B i b i ana  dos  San to s  ( 85 )  Projeto PREVENIR 
8766.3882 e José Aldair Praxedes A Pastoral da Sobriedade no 
(85) 9644.8244. Ceará em parceria com o Conselho 

Assessores de formação: Estadual sobre drogas (CEPOD) há 
Danielle dos Santos e Rogério Melo. três anos realiza palestras, 

seminários e outras atividades na 
Capacitação para novos linha da prevenção do uso abusivo 

de álcool e outras drogas. Através agentes
desta experiência surgiu o Projeto No mês de maio, a equipe de 
PREVENIR em 2012, que tem como f o rmação  da  Pas to ra l  da  
t e m a  “ D R O G A S  L E G A L  É  Sobriedade realizará capacitação 
PREVENIR”. Este projeto tem como para novos agentes em duas 
objetivo mobilizar a sociedade, paróquias da Arquidiocese de 
pais, filhos adolescentes e jovens, Fortaleza. As capacitações visam 
educadores, lideranças religiosas fortalecer e ampliar as ações de 
em torno da problemática do uso p r e v e n ç ã o ,  r e c u p e r a ç ã o  
abusivo de álcool e outras drogas.intervenção, inserção social e 

O lançamento do projeto familiar com novos grupos de 
aconteceu no dia 24 de março de autoajuda para dependentes 
2012, na Arquid iocese de químicos e familiares.
Fortaleza, quando mais de 3.000 A primeira capacitação 
jovens foram contemplados com acontecerá nos dias 18,19 e 20 de 
palestras e outras atividades nas maio na Paróquia São José de 
escolas estaduais de ensino médio. Ribamar, em Aquiraz; a segunda, 
No dia 21 de abril, foi a vez da na Paróquia São Diogo, no bairro 
Diocese de Crato, no Cariri, com Cajazeiras, nos dias 26 e 27 de 
aproximadamente trinta pessoas.  maio.
Segundo o agente de pastoral e E s t e s  m o m e n t o s  d e  
coordenador regional do projeto, formação são importantes, pois 
Rogério Melo, o objetivo é formar o nos aproximam do ensinamento de 
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maior número possível de agentes c e r c a  de  55  m i l h õe s  de  
que possam dar continuidade a trabalhadores no Brasil estão sem 
essa frente de prevenção em suas acesso aos direitos trabalhistas. O 
comunidades, paróquias, dioceses índice de desemprego cresce ainda 
e cidades. Informações com mais quando fa lamos das 
Rogério Melo (85) 86879628. juventudes, chega a 22,9%. Outro 

fator que joga contra a classe 
trabalhadora é a alta rotatividade 
no emprego no Brasil, é a mais alta 
do mundo. Se em 2011 foram Pastoral Operária
criados 20 milhões de empregos, 
po rém fo ram 18  m i l hões  

Mensagem de 1º de Maio de 
demitidos. Com esta arma o 

2012 empresariado diminui os direitos 
"VIVER PARA TRABALHAR trabalhistas e a capacidade de 

OU TRABALHAR PARA VIVER?" organização dos trabalhadores 
Vaidade das vaidades, tudo (hoje os trabalhadores ficam no 

é vaidade. máximo 2 anos numa empresa).
Que proveito tira o homem O salário mínimo é ainda um 

de todo o trabalho fo r te  re fe renc ia l  pa ra  os  
 com que se afadiga debaixo trabalhadores (47 milhões deles 

do sol? (Eclesiastes 1, 2-3) recebem este valor). Apesar dos 
aumentos conquistados nos 

Vivemos momentos difíceis últimos anos, ele ainda está muito 
para a classe trabalhadora. A longe do que prevê a constituição 
aparente abundância com que a federal. Seu valor atual é de R$ 
mídia, o governo e o empresariado 622,00, enquanto o DIEESE prevê 
em geral pregam, esconde a real o valor de R$ 2.323,21, ou seja, 
situação em que vive a classe quatro vezes menor do que deveria 
trabalhadora. Se por um lado ser. 
temos uma diminuição do índice de Outro agravante é a retirada 
desemprego, este ainda está alto, lenta e sistemática dos direitos 
10,5% (DIEESE), em números são trabalhistas, ressaltamos aqui o 
em torno de 10,5 milhões de veto da Presidenta Dilma ao 
trabalhadores. O índice de aumento dos trabalhadores 
trabalhadores informais também é aposentados. Estes pagam por 30 
alto 44%, ou seja, 44,5 milhões de anos ou mais para ter seus direitos 
trabalhadores. Isto quer dizer que desrespeitados no fim da vida.
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As taxas de juros são um nível de conscientização aumenta 
caso a parte, mesmo estando em dia a dia, ainda que de forma lenta. 
crise econômica a Comunidade Estas ações ligadas a outras que já 
Europeia, paga de 1% a 6% de se fazem vivas, nos dão a certeza 
juros ao ano, no Brasil a taxa está que no horizonte a luta pela vida 
em 9,75%. Se for taxa bancária ainda está forte. 
chega a 230% ao ano, isto dificulta Assim, nós da Pastoral 
a vida da classe trabalhadora Operária chamamos a todas e 
aumentando  o  p reço  das  todos os trabalhadores formais e 
mercadorias essenciais. Para as in formais ,  desempregados,  
grandes empresas e para aposentados e da economia 
microempreendedor individual há popular solidária a somarmos força 
créditos subsidiados, para os no sentido de termos uma 
trabalhadores e associações de sociedade mais justa, fraterna e 
trabalhadores não. solidária, sinal da presença do 

Outro fator são os acidentes Reino de Deus aqui na terra, onde a 
de trabalho. As taxas no Brasil vida dos trabalhadores e das 
u l t r a p a s s a m  o s  5 0 0  m i l  trabalhadoras esteja acima do 
acidentados anuais, chegando a lucro de uns poucos. Vamos 
2.500 mortos, uma verdadeira trabalhar para viver em vez de 
calamidade pública. Além disso, a viver para trabalhar!
q u a n t i d a d e  d e  d o e n ç a s  V I V A  A  C L A S S E  
o c u p a c i o n a i s  c o n t i n u a  TRABALHADORA! 

Fonte: Pastoral Operáriaaumentando no país, fruto do 
excesso e precarização do 
trabalho.

Mas nem tudo é desalento, Pastoral Litúrgica
percebemos um avanço na 
o r g a n i z a ç ã o  d a  c l a s s e  
trabalhadora, frente a toda esta 
situação. Vemos um aumento das 
greves e outras formas de 
organização exigindo melhores 
condições de salários e trabalho. 
Os movimentos sociais aos poucos 
começam a se agrupar e buscam 
pontos em comum em suas lutas. O 

A Coordenação de Liturgia 
do Regional Nordeste I da CNBB 
realizará no dia 16 de maio de 
2012, das 8h30min às 12h, na sede 
da CNBB ume encontro regional 
com os coordenadores de liturgia 
do bloco Quixadá, Itapipoca e 
Fortaleza.  O encontro tem como 
objetivos: realizar um momento de 
formação com as equipes de 
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liturgia do regional, promover um Local: Auditório da Livraria 
diálogo para facilitar a promoção Paulus. Às 19h30min, Palestra:  O 
de melhores liturgias em unidade, perfil do jovem pós-moderno (o 
articular e programar os encontros aluno que temos e o aluno que 
entre os coordenadores regionais queremos).
de liturgia, e formar uma comissão Local: Colégio Santo Inácio.
regional. Da Arquidiocese de Informações e inscrições na 
Fortaleza deverão participar os livraria Paulus. Fone  3252-4201.
coordenadores de liturgia das 
Regiões Episcopais. O coordenador 
do encontro será o Pe. Francisco 
Ivan de Souza, coordenador 
Regional de Liturgia.

Informações com Rejane 
Garcia (Paróquia São Gerardo) 
(85) 8747 6474; (88) 9644 2705.

Palestras do Padre 
Libânio em Fortaleza

Estará na capital cearense no 
nos dias 13 e 14 de junho o 
renomado sacerdote jesuíta, Padre 
José Batista Libânio. Nesses dias 
ele irá proferir palestras no Colégio 
Santo Inácio e na Paulus Livraria. 
As inscrições são gratuitas, mas as 
vagas, limitadas. Confira a 
programação e faça sua inscrição.

- Dia 13 de junho, 19h30min,  
Palestra: Qual o futuro do 
Cristianismo?

Local: Colégio Santo Inácio.
- Dia 14 de junho, às 9h, Bate-

Papo: As linguagens sobre Jesus e 
outras questões.

Seminário de Óleos e 
Gorduras Residuais 

As pastora is  Soc ia is ,  
comunidades eclesiais de base 
( CEBs )  e  o r g an i smos  d a  
Arqu id iocese  de  For ta leza  
estiveram presentes em Caucaia 
no I Seminário Municipal de Óleos e 
Gorduras Residuais no mês de abril 
passado. Também estavam 
p r e s e n t e s  a o  e v e n t o  
representantes do Governo, da 
Petrobrás e entidades sociais como 
União dos Catadores, Projeto 
Emaús, CAGECE e professores, 
além do Padre José Francisco, 
pároco local e grande apoiador 
social da causa.

O “I Seminário de Óleos e 
Gorduras Residuais de Caucaia” 
teve  como objetivo construir uma 
grande rede, onde cada ação 
resulte na preservação e defesa do 
planeta. 

O descarte incorreto de 
óleos e gorduras traz danos 
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irreversíveis como a contaminação 
da água, o entupimento da rede de 
esgoto, e,  além de danificar a 
tubulação,  sua limpeza com 
produtos químicos, contamina a 
água e o solo, mata animais, e 
impermeab i l i za  o  so lo .  A  
conscientização das pessoas para 
separar e doar o óleo doméstico 
saturado ainda consiste no grande 
desafio.

O reaproveitamento dos 
óleos e gorduras residuais  ajudará   
na produção de menos Co2,  Quinta Semana Social 
economizará  energia e ajudará os 

Brasileiracatadores a ter uma vida mais 
digna.

O Seminário foi promovido 
pelo Centro de Convivência Dom 
Helder Câmara.

Pastoral do Povo da 
Rua

comemorará seu aniversário. 
Queremos render graças ao Deus 
da vida pelo quarto ano de 
atividades desta Casa. Haverá, às 
16h, um momento celebrativo e em 
seguida convivência e  partilha 
com quadrilha improvisada. A Casa 
do Povo da Rua Dom Luciano 
Mendes fica na Rua Cel. Ferraz, 
222, Centro, próximo ao Colégio 
Justiniano de Serpa. 

Nos dias 22, 23 e 24 de junho, 
no Pacheco, acontecerá o retiro 
anual dos agentes da Pastoral do 
Povo da Rua, sob a orientação de 
Pe. Júnior Aquino. Será um 
momento forte de oração e 
reflexão da Palavra de Deus que 
nos reafirma na missão junto ao 
povo da rua e seus desafios na luta 
por vida e dignidade. 

No dia 29 de junho a Casa do 
Povo da Rua Dom Luciano Mendes 

A Semana Social Brasileira tem 
o objetivo de realizar um processo 
amplo e eficaz de debate em torno 
dos problemas sociais no Brasil. O 
foco da 5ª Semana é, sobretudo, o 
Estado; não, a sociedade, como 
nas semanas sociais anteriores.

No Ceará, os principais temas 
debatidos serão aqueles que as 
Pa s t o r a i s  S o c i a i s ,  C E B s ,  
organismos da Igreja, movimentos 
sociais e populares e vários outros 
grupos organizados já trabalham 
em suas ações. O lançamento 
oficial da 5ª. Semana Social 
Brasileira no Regional Nordeste I 
acontecerá no dia 18 de maio, das 
8h às 16h, na Faculdade Católica 
de Fortaleza, na Rua Tenente 
Benévolo, 201, Centro, Fortaleza.
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COMUNICAÇÕES

Faculdade Católica de 
Fortaleza 

Revalidação do curso de 
Teologia

Anualmente o Comitê de 
Entidades no Combate à Fome e 
pela Vida - COEP -promove o 
Prêmio Betinho. Numa atitude 
cidadã, o prêmio lançado desde 
2008 quer valorizar as pessoas que 
praticam no dia-a-dia a promoção 
da cidadania, dando voz e PERÍODO DO CURSO: 
reconhecimento a quem acredita 
que cada um, a seu jeito, pode 
fazer a sua parte na construção de 
um Brasil melhor e mais justo.

O Banco do Nordeste, através 
do Sr. José Danilo Lopes de 
Oliveira, gerente de Ambiente de 
Responsabilidade Socioambiental, 
indicou o nome de Cristina França 
para receber o Prêmio Betinho.

Em comunicação com a 
premiada ele diz: “A lembrança e a 
indicação de seu nome são apenas 
uma singela forma de reconhecer o 
relevante trabalho social que você 
vem desenvolvendo ao longo de 

(durante o período da 1ª fase do 
curso)
Maiores informações: (85) 3453-
2150 / 3453-2163. E-mail:
 

A Faculdade Católica de 
Fortaleza, através do Programa 
Especial de Complementação de 
Estudos para a Conclusão do Curso 
de Bacharelado em Teologia 
(Parecer Nº 63/2004 do Conselho 
N a c i o n a l  d e  E d u c a ç ã o ,  
homologado em 31/03/2004 pelo 
Ministro de Estado da Educação) 
oferece a oportunidade aqueles 
que desejam validar seu Curso 
Livre de Teologia. 

1ª Fase – 16 a 20 de julho de 2012
2ª Fase – 14 a 18 de janeiro de 
2013
INSCRIÇÕES: até 20 de junho de 
2012.
Documentação (cópias):
- Certificado do 2º Grau
- Certificado da Teologia
- Histórico Escolar da Filosofia e 
Teologia
- Programas das disciplinas de 
Teologia
- RG e CPF
- 1 foto 3 x 4
- Prova de Seleção – Redação 

catolicafort@fortalnet.com.br

Indicação de Cristina 
França ao Prêmio 
Betinho
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sua vida, notadamente no que se - Coordenadora da Cáritas 
refere à luta dos catadores de Arquidiocesana de Fortaleza -2002 
material reciclável, de modo que a 2006;
ficamos muito à vontade e muito - Diretora Secretária da 
satisfeitos em fazer essa indicação. Cáritas Brasileira Nacional - 2003 a 
É simplesmente uma questão de 2007;
justiça.” - Coordenadora do Fórum 

Quando for lançado o Prêmio, Estadual Lixo e Cidadania do Ceará 
é necessário que o maior número -2004 a 2009;
de pessoas possível vote em seu - Representante da Pastoral 
nome no site do COEP, para que Afro (PA) da Arquidiocese de 
Cristina França seja escolhida em Fortaleza, indicada para a função 
n o s s o  E s t a d o .  A c e s s e  de articuladora da PA Nacional.
www.coepbrasil.org.br

O COEP foi criado em 1993 em 
meio à intensa mobilização da - Diploma do Papa João Paulo 
sociedade civil deflagrada pelo II - Vaticano, (nos 25 anos a 
Movimento pela Ética na Política, serviço missionário na Cáritas);
tendo entre seus idealizadores o - Título de Amiga das Famílias 
sociólogo Herbert de Souza, o Catadoras do bairro do Pirambu 
Betinho. O objetivo era reunir pela SOCRELP;
empresas para somar esforços na -  T í t u l o  d e  C i d a d ã  
articulação e implementação de Fortalezense concedido pela 
ações voltadas para o combate à Câmara Municipal de Fortaleza.
fome e à miséria.

As paróquias da Região - Criação da Pastoral Operária 
Episcopal Metropolitana São José, n a  A r q u i d i o c e s e   d e  
Bom Jesus dos Aflitos e Nossa Fortaleza/Ceará – 1977;
Senhora da Assunção estão dando - Fundadora da União dos 
apoio ao “Arraiá” da Juventude, Moradores do Jardim Iracema-
rumo à Jornada Mundial da UMJIR -1993 a 2000;
Juventude, JMJ 2013, a ser - Presidente do Conselho da 
realizada no Rio de Janeiro. O Cáritas Brasileira Regional Ceará -
“arraia” da Juventude de Fortaleza 1999 a 2003;

Principais Homenagens:

Principais itens do currículo “Arraiá” Junino da 
no quesito Experiência 

JuventudeProfissional:
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terá lugar no Ginásio Poliesportivo deve ser preservado. 
da Parangaba, no dia 23 de junho, A caminhada percorreu um 
a partir das 19 horas. t r e c h o  p e q u e n o ,  p o r é m  

Atrações: Forró pé de serra, significativo. “Deste modo somos 
homenagem a Luiz Gonzaga, sal da terra. Tornamos pública a 
apresentação de quadrilha junina, opinião da maioria do povo 
barracas de várias paróquias, brasileiro que é desfavorável ao 
sorteio de uma moto Yamaha e de aborto”, disse Carlos Matos, um 
três passagens com hospedagem dos participantes da Caminhada.
para a JMJ2013 no Rio de Janeiro. Muitas famílias também 

A coordenação do evento está levaram suas crianças. Destaque 
com a Pastoral da Juventude da para o casal Higor e Mariana 
Paróquia Senhor do Bonfim e Fontoura. Ainda jovem Mariana 
Paróquia de Salette. engravidou e foi aconselhada por 

Informações Padre Gilson muitos a abortar. A opção foi 
Soares (85) 9944.8378  e descartada pelos dois. Deixaram 
Alexsandro (85) 8651.3319. vir ao mundo Mariana que hoje tem 

9 anos .  H igor  e  Mar iana 
participaram de um Seminário de 
Vida no Espírito Santo no Projeto 
Família, contraíram o sacramento 

Ma i s  de  500  pessoas  
do matrimônio e hoje são 

participaram da Caminhada pela 
entusiastas na defesa da vida e 

Vida na avenida Beira-Mar no 
a t u a m  n a  o r i e n t a ç ã o  e  

último sábado do mês de abril. O 
acompanhamento de família que 

ato foi encabeçado pelos Projetos 
buscam os serviços no projeto.

Juventude para Jesus e Família da 
A Caminhada pela Vida 

Comunidade Católica Shalom e 
aconteceu no dia em que a Igreja 

contou com a presença de diversos 
celebra Santa Gianna Bereta Mola, 

grupos de oração e articulações 
uma médica que em uma gravidez 

pró-vida como Movimento de 
de risco optou pela vida da criança, 

Cidadania pela Vida - Brasil sem 
vindo a falecer. 

Aborto e o Instituto Mãos dadas.
Padre Antonio Furtado ajudou 

a conduzir os manifestantes que, 
de forma pacífica, empunharam 

Este Movimento teve início na cartazes e refrões  em  referência 
quaresma de 2012, quando alguns ao inalienável valor da vida que 

Caminhada Pela Vida 

Mais sobre o movimento 
Jovens Pela Vida
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jovens do Projeto Juventude, da O Conselho de Leigos já 
Comunidade Católica Shalom, começa a celebrar quatorze anos 
chocados pela desvalorização da de caminhada na Arquidiocese de 
vida humana, numa sociedade em Fortaleza, buscando sempre ser fiel 
que se protegem os animais e à sua missão.
árvores e se matam crianças, se Em abr i l  completamos 
propuseram a debater sobre a também dois anos que ocupamos 
questão do aborto e a interceder um pequeno espaço na Rádio Dom 
pelos que lhes é negado o direito à Bosco, em conjunto com a 
vida. catequese, para dialogar com os 

  A proposta inicial do leigos e leigas sobre assuntos da 
Movimento foi a criação de um teologia do laicato e da atualidade 
grupo na rede social Facebook para da Igreja.
a discussão da problemática do P a r a  f a z e r  m e m ó r i a  
aborto, tentando criar um espaço recordamos: a partir de abril de 
de discussão com jovens nas 2010 na primeira série de dez 
diversas áreas do conhecimento, programas abordamos o tema 
desde conteúdos filosóficos até Missão e Ministérios dos 
conteúdos biológicos. Cristãos Leigos e Leigas - Doc 

  Em menos de dois 62 da CNBB; na segunda, mais 
meses o movimento atingiu a seis programas com o tema As 
marca de mais de 3000 seguidores. Diretrizes da Ação Evangelizadora 
Foi então que surgiu a ideia de se da Igreja do Brasil; na terceira, 
fazer a Caminhada junto com Fraternidade e Saúde Pública - 
outros grupos, igualmente Cf2012.
defensores da vida.  Partindo para o terceiro ano 

vamos dialogar sobre o que os 
documentos do Concílio Vaticano II 
dizem sobre os leigos e leigas, 
contribuindo com a revitalização 
desse grande evento da Igreja no 
século XX e o impulso dado aos fiéis 
batizados que atuam no mundo 

Ainda vivemos as alegrias como Igreja-Povo de  Deus, 
pascais e somos convidados a ser chamados a valorizar a comum 
videiras fecundas, produzindo dignidade de filhos e filhas de Deus 
frutos de amor, solidariedade e e a viver a sua vocação à santidade 
vida nova para o Reino.

Conselho de Leigos

Estamos em tempo de 
celebração. 

Boletim Informativo - maio de 201244



nas realidades desafiadoras. Shalom em nível Diocesano na 
Portanto, irmão e irmã, se Páscoa de 1998.

você quer recordar as intuições do A Celebração marcou, além 
Concílio, suas belas inspirações e da abertura da Convenção Shalom 
seus profundos ensinamentos 30 anos, o rito das promessas 
sobre o novo jeito de ser Igreja, definitivas dos membros da 
onde  “...existe um corpo, cada Comunidade Shalom que moram 
membro é diferente, mas comum é no exterior. 
a dignidade dos membros pela Na homilia, Dom Cláudio 
regeneração em Cristo”, ouça a ressaltou a importância da 
rádio Dom Bosco e na última 5ª Comunidade Católica Shalom ir à 
feira de cada mês, às 18h30, Igreja-Mãe para celebrar seus 30 
estaremos juntos para esta anos, fazendo-o lembrar São 
conversa com A VOZ DO Francisco (ano 1200), que foi com 
LAICATO. seus 12 seguidores pedir a 

Muitas maravilhas vamos aprovação de sua vivência 
resgatar e dialogar sobre elas que comunitária ao Papa Inocêncio III.
serviram de novo ânimo e com Da mesma forma a Igreja 
certeza vão imprimir luzes novas acolhe a Comunidade Católica 
ao pentecoste dos nossos dias. Shalom, assim como acolhe as 

Novas Comunidades e novos 
movimentos que colaboram para a 
renovação da Igreja. “São a 
resposta evangelizadora para o 
mundo de hoje” – ressaltou, 
lembrando palavras do Beato João 
Paulo II.

Na noite do dia 9 de maio, na A celebração prosseguiu com 
Basílica de São João de Latrão, em o Rito das Promessas através do 
Roma, foi realizada a missa de qual os consagrados no Carisma 
abertura da Convenção Shalom 30 Shalom selaram suas promessas 
anos. A celebração foi presidida definitivas na vocação.
pelo Dom Frei Cláudio Cardeal O Fundador e Moderador 
Hummes, Arcebispo emérito de Geral da Comunidade Shalom 
São Paulo e Prefeito emérito da Moysés Azevedo disse aos que 
Congregação para o Clero, que já fizeram as promessas definitivas 
foi Arcebispo de Fortaleza e o que “na força do sacramento do 
responsável pela aprovação dos batismo dar um sim definitivo e 
Estatutos da Comunidade Católica 

Elenise Mesquita

Convenção Shalom 
30 anos
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incondicional é uma oferta total da 
vida em favor da missão que o 
Senhor nos confiou”.

Estão presentes em Roma o 
fundador Moysés Azevedo, a 

O Grupo de Evangelização da 
cofundadora Emmir Nogueira, o 

Polícia Civil - GEPOC está 
conselho geral da comunidade e 

realizando no Mês Mariano 
cerca de 1000 irmãos das diversas 

momentos de oração com a 
missões do Brasil e Exterior e Pe. 

imagem de Nossa Senhora nos 
Ra fhae l  S i l va  Ma r c i e l  da  

diversos departamentos da Polícia 
Arquidiocese de Fortaleza. 

Civil. No dia 31 de maio, às 16h, 
A  c o n v e n ç ã o  S h a l o m  

será realizada a Coroação de Nossa 
prossegue até o próximo dia 16. 

Senhora. Informações pelo 

Em 2007 a Comunidade 
Católica Shalom recebeu do 
Pontifício Conselho para os Leigos o 

PaulinasReconhecimento Pontifício como 
P a u l i n a s  L i v r a r i a  e  Associação Internacional Privada 

Arqu id iocese  de  For ta leza  d e  F i é i s  n o  p e r í o d o  a d  
convidam para um encontro de experimentum de cinco anos.
estudo no dia 2 de junho, das Em 2012, por ocasião de seus 
8h30min  à s13h30min ,  no  trinta anos e encerramento do 
Auditório da Paulinas Livraria com período ad experimentum, a 
o tema: “Querigma: experiência de Comunidade realiza em Roma a 
fé e anúncio”. O objetivo é Convenção Shalom 30 anos 
aprofundar a experiência de Deus ocasião em que recebe do Pontifício 
hoje e na própria vida para Conselho para os Leigos os 
anunciar o Reino. O assessor será E s t a t u t o s  d e f i n i t i v o s  d a  
Pe. Francisco Lelo, doutor em Associação.
Liturgia, licenciado em Filosofia e Uma série de atividades estão 
Teologia e editor-assistente nas programadas para marcar a data, 
áreas de liturgia e catequese da tanto em Roma quanto no Brasil.
Paulinas Editora. Estão convidados 
a  p a r t i c i p a r  c a t e qu i s t a s ,  
sacerdotes, agentes de pastoral e 

Grupo de 
Evangelização da 
Polícia Civil

Reconhecimento Pontifício

Vanderlúcio Souza
Comunidade Católica Shalom

www.gepoc.com.br

46 Boletim Informativo - maio de 2012

http://www.gepoc.com.br


interessados na área de catequese Organizador Local (COL) da JMJ 
e liturgia. advertem também que este será o 

Informações na Paulinas único meio oficial de inscrições e 
Livraria, tel.: (85) 3226-7544. E- que não há nem haverá outro 
mail: portal ou entidade autorizados a 

 ou Facebook: inscrever jovens peregrinos para o 
evento com o papa no Brasil.

Segundo a irmã Maria 
Shaiane Machado, diretora do 
Setor de Inscrições, “todo 
peregrino que vem à jornada 
precisa fazer sua inscrição. O Setor 
de Inscrições é a porta de entrada à 

A página oficial da Jornada JMJ Rio 2013, é a partir dele que a 
Mundial da Juventude 2013, que JMJ acolhe a todos e dá as boas 
será realizada na cidade do Rio de vindas”.
Janeiro (RJ), informa que as Faltando pouco mais de um 
inscrições para o evento terão ano para a Jornada, o Setor de 
início no mês de julho deste ano Inscrições já está trabalhando 
a t ravés  do  po r t a l  o f i c i a l  intensamente para que, a partir de 

, disponível em julho de 2012, os peregrinos de 
português e outros idiomas. O todo o mundo possam se inscrever. 
setor de comunicações da próxima Sobre a quantidade estimada de 
JMJ informa que o Rio já está se inscritos para o evento, a irmã 
organizando para receber os Shaiane ressaltou: “Não falamos 
milhares de peregrinos de todas as muito em números, porque toda 
partes do mundo que desejam Jornada é uma surpresa, mas, 
participar “deste sonho do coração baseando em dados de outras 
de Deus”. jornadas, prevemos 800 a 900 mil 

As inscrições poderão ser inscritos através do nosso portal”, 
feitas a partir de julho de 2012, um ressaltou a religiosa.
a n o  a n t e s  d a  J o r n a d a ,  Os jovens farão sua inscrição 
exclusivamente através do portal em grupos, tendo no máximo 50 
oficial, tanto em sua versão em peregrinos. Os grupos com um 
português, como nas outras número superior a esta cifra 
línguas em que já se encontram deverão dividir-se em grupos de 
disponíveis. Membros do Comitê até 50 pessoas e, no momento da 

promovfortaleza@paulinas.c
om.br
paulinasfortaleza@hotmail.com

www.rio2013.com

Jornada Mundial da 
Juventude
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inscrição, fazer a vinculação entre 5. Junto com a Comissão 
eles. Os valores e as datas exatas especial da CNBB existe o COL – 
para as inscrições ainda não foram Comitê Organizador Local – no Rio 
definidos. Os pacotes para os de Janeiro. Em cada Regional da 
p e r e g r i n o s  d e v e r ã o  s e r  CNBB há um padre referencial. Na 
semelhantes aos das jornadas Arquidiocese de Fortaleza são dois: 
anteriores, com variações de Pe. Denis, do Shalom, e Pe. 
preços para as alternativas que Francisco Duarte, pároco de Alto 
podem incluir: kit peregrino, Alegre.
alimentação, hospedagem e 6. Diocese Acolhedora, para 
transporte. “O Rio espera você de receber os peregrinos estrangeiros 
braços abertos. Venha participar que estarão no Bras i l .  A 
desse grande evento e mostrar a Arquidiocese de Fortaleza ficou no 
força da juventude de todo o Grupo 2, com capacidade de 
mundo!”, alentam os membros da receber, em média,  20.000 
Organização da JMJ Rio 2013. peregrinos.
Fonte: CNBB 7. Grande desafio nas áreas 

operacional e logística – a grande 
dimensão territorial do nosso país, 
as longas distâncias, precariedade 1. Tema da 28ª Jornada 
das nossas rodovias, a falta de Mundial da Juventude - JMJ 2013 
infraestrutura aeronáutica e “Ide e fazei discípulos entre todas 
aeroportuária.as Nações” (Mt 28,19)

8. Peregrinos de mais de 180 2. Data e local: 23 a 28 de 
países estão sendo esperados para julho de 2013, no Rio de Janeiro, 
a JMJ 2013.Brasil.

9. No ato da inscrição on line, 3. Motivação em todo o Brasil 
(é melhor inscrever-se em grupo), e países v iz inhos, com a 
vai ser apresentada uma pergunta: peregrinação dos símbolos da JMJ: 
por onde você vai entrar no Brasil a Cruz de Cristo e o Ícone de Nossa 
para a Semana Missionária? As Senhora.
inscrições começam em julho de 4. “Semana Missionária”, 
2012.termo autorizado pelo Pontifício 

10. Dependendo da diocese Conselho para os Leigos, para 
de acolhida, Fortaleza é porta para definir os dias que antecedem a 
Europa, África e América, os JMJ. Data 17 a 20 de julho de 2013, 
técnicos já estão estudando um nas 276 Dioceses brasileiras.

Informações para a JMJ
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p l a n e j a m e n t o  a é r e o  e  
planejamento rodoviário.

11. Importante agora definir 
Será lançado no próximo dia 

a s  f am í l i a s  d e  a c o l h i d a ,  
24 de maio o livro “Milagre, 

mov imen to s  de  a co l h i d a ,  
Martírio, Protagonismo da Tradição 

paróquias de acolhida, dentro da 
Religiosa Popular do Juazeiro. 

Arquidiocese acolhedora.
Padre Cícero, Beata Maria de 

1 2 .  O s  v o l u n t á r i o s  
Araújo, Romeiro/as e Romarias”, 

arquidiocesanos para a Semana 
organizado pelo Professor Luis 

Missionária devem dominar algum 
Eduardo (Lucho) Torres Bedoya. O 

idioma estrangeiro, para que 
local será o Auditório de Mídia do 

possam servir de intérpretes ou 
Centro de Pastoral Maria “Mãe da 

guias. Idiomas mais úteis: inglês, 
Igreja” da Arquidiocese de  

espanhol, italiano, francês, alemão 
Fortaleza, localizado na Rua 

e polonês.
Rodrigues Júnior, 300 - Centro. A 

13. No dia 23 de junho, às 19 
programação conta de Mesa 

horas, no Ginásio Poliesportivo da 
Redonda com o tema: “Ciência e 

Parangaba, perto dos terminais 
Religião, novas perspectivas de 

Lagoa e Parangaba, acontecerá o 
análise” com participação do Dr. 

Arraiá da Juventude que tem como 
Manfredo Araújo de Oliveira, Dra. 

objetivo ajudar os jovens da 
Ercília Braga de Olinda e Me. Maria 

Arquidiocese de Fortaleza a 
do Carmo Pagan Forti.

participar da Jornada Mundial da 
Dia: 24 de maio de 2012 

Juventude no Rio de Janeiro, em 
(quinta-feira).  Horário: 18h30min

2013. Na ocasião serão sorteados: 
Informações: Stella Maris – 

1 moto 0km e 3 passagens com 
(85) 8815.1891

hospedagem para a JMJ 2013 - Rio 
de Janeiro. Estão participando do 
evento várias paróquias das 
Regiões São José, Bom Jesus dos 
Aflitos e Nossa Senhora da 
Assunção. Informações pelos Muitas são as formas de 
telefones (85) 9944 8378 com Pe. organização dos leigos em nossa 
Gilson ou (85) 8874 6272 com Igreja: movimentos, pastorais, 
Rodrigo Neto. c o m u n i d a d e s ,  s e r v i ç o s ,  

conselhos... Devemos incentivar e 
valorizar todas essas formas de 
organização laical, sobretudo os 

Lançamento de Livro

Leigos e Organização

Pe. Gilson Soares
Assessor da CNBB NE 1
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CONSELHOS DE LEIGOS. dignidade humana, a própria vida.
Os Conselhos de Leigos Nós, cristãos leigos, cidadãos 

constituem o espaço próprio, para do Reino, podemos transformar 
nos reunirmos e refletirmos sobre essa realidade, se a olharmos com 
nossa espiritualidade, formação, os olhos de Deus, se a julgarmos à 
i d e n t i d a d e ,  a u t o n o m i a ,  luz da sua Palavra, e se agirmos, 
organização, e principalmente,  nessa realidade, segundo a sua 
nossa vocação e missão na Igreja e justiça.
no mundo. Na nossa organização Nós, leigos e leigas, nos 
estão a maturidade da nossa preocupamos com o mundo e seus 
vocação, a plenitude da nossa conflitos, com a humanidade e 
missão, a força do nosso suas angústias. Em função da 
protagonismo, na construção do natureza secular da nossa vocação 
Reino de Deus no mundo. e  m i s s ão ,  a  no s sa  a ç ão  

Temos, em nossos dias, no missionária, evangelizadora, 
mundo, inclusive, na América profética e libertadora deve ser 
Latina e no Caribe, muitos povos r e a l i z a d a  n a s  r e a l i d a d e s  
sofridos, marcados pela exclusão temporais, ou seja, no meio do 
política, social, econômica, cultural mundo, onde devemos ser sal, luz 
e religiosa. e fermento. Na colheita dos frutos 

S i s t e m a s  e c o n ô m i c o s  do Reino de Deus, sejamos nós, 
injustos, violação dos direitos leigos e leigas, as primícias.
humanos, crise dos valores morais A vitória da fraternidade está 
e éticos, concentração de renda, na força da fé em Deus, na 
c o r r u p ç ã o  g e n e r a l i z a d a ,  esperança na vinda do seu Reino, 
colonialismo cultural, agressão à no amor aos irmãos e na ação 
natureza, discriminação das concreta que transforma e liberta, 
minorias, são, dentre tantos, sinais a serviço da justiça e da paz. 
de morte, frutos do egoísmo Se assim o fizermos, teremos 
humano, da  incapacidade de amar uma nova humanidade, uma 
e servir. sociedade justa, participativa e 

Nós, cidadãos, independente solidária, dom de Deus e benesse 
de tradição religiosa, igreja, do seu Reino. 
segmento eclesial, com os 
instrumentos legais e legítimos de 
que dispõe a nossa cidadania, 
devemos transformar estas 
estruturas iníquas que afrontam a 

Pedro Cadeira de Araújo,
Tesoureiro Geral do CNLB NE I 
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Peregrinação da 
Relíquia do Coração 
de São Camilo

Maio, o Mês de Maria

Rua Costa Barros, 833, Centro, 
Fortaleza. Tel. (85) 3464.7000.

O s  p r i m e i r o s  P a d r e s  
Camilianos chegaram ao Brasil no 
da 15 de setembro de 1922, no Rio Estamos no mês de maio: o 
de Janeiro. Para comemorar os 90 mês de Maria Mãe de Deus. O 
anos de presença no Brasil a Concílio Vaticano ll referindo-se à 
Província Camiliana Brasileira, devoção à Virgem Maria, no 
pensando numa programação capítulo 8 da Constituição 
especial para a data, decidiu trazer Dogmática “Lumen Gentium” 
ao Brasil uma relíquia de São reafirmou a doutrina e a devoção 
Camilo de Léllis. Trata-se de um de venerar a Mãe de Deus sempre 
pedaço do coração do fundador, Virgem.  No número 69 da referida 
extraído do seu corpo logo após sua constituição o Concílio exorta 
morte e preservado na Casa Geral “Todos os fiéis para dirigir súplicas 
dos Camilianos, em Roma. insistentes à Mãe de Deus e Mãe 

Somente por motivos e data dos homens, para que ela, que 
especiais o Conselho Geral da assistiu com suas orações aos 
Ordem Camiliana autoriza sua alvores da Igreja, também agora, 
saída. Assim sendo, as relíquias de exaltada no céu acima de todos os 
São Camilo estarão chegando no anjos e bem-aventurados,  
dia primeiro de julho de 2012 para interceda junto de seu Filho, na 
uma peregrinação por seis cidades comunidade de todos os santos, 
brasileiras: Brasília, Macapá, para que todas as famílias dos 
Fortaleza, São Paulo, Rio de povos, quer se honrem do nome 
Janeiro, e Pinhais no Paraná. cristão quer desconheçam ainda o 

Em Fortaleza a Relíquia do seu  Sa lvador,  se  reúnam 
padroeiro dos Enfermos estará no felizmente, em paz e concórdia, no 
Hospital Cura d'Ars, no período de 9 único povo de Deus, para glória da 
a 11 de julho. santíssima e indivisa Trindade”. A 

Os Camilianos no Brasil celebração condigna do mês de 
atuam na área da saúde, em ma io  encon t ra - se ,  ass im,  
escolas, hospitais, capelanias, perfeitamente dentro do espírito 
pastoral da saúde, paróquias e do Concílio Vaticano ll. Além disso, 
seminários. é uma excelente oportunidade para 

O Hospital Cura d'Ars fica na inculcar nos fiéis os fundamentos 
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teológicos da devoção à Maria, “Deus conosco”. Exprime uma 
especialmente na perspectiva de presença particular e pessoal de 
Mãe de Deus. Deus no mundo. Porém o texto 

A Igreja Católica sempre mais citado para provar que Maria é 
tributou a Maria uma veneração, a Mãe de Deus é Lucas 1, 30-35: “O 
uma imitação, um amor muito anjo disse a Maria: não tenhas 
especial desde o início do medo, Maria encontraste graça 
cristianismo. O motivo é porque ela junto de Deus. Eis que conceberás 
é a Mãe de Jesus, o Filho de Deus e e darás à luz um filho, e o chamarás 
nosso Salvador e Redentor. Jesus com o nome de Jesus. Ele será 
sendo o Filho de Deus é igual ao Pai grande, será chamado Filho de 
e ao Espírito Santo. A Jesus Altíssimo”... “Maria, porém, disse: 
devemos o culto máximo de como se fará isso, visto que não 
adoração. Maria, sendo uma tenho relações conjugais? O anjo 
criatura como nós, não deve respondeu: o Espírito Santo virá 
receber o culto de adoração, mas sobre ti e o poder do Altíssimo vai 
de veneração (hiperdulia), amor e te cobrir com sua sombra, por isso 
imitação. Maria é a Mãe de Deus o Santo que nascer de ti será 
porque ela é a Mãe de Jesus e Ele é chamado Filho de Deus”.  Maria 
Deus. O Concílio de Éfeso que também é nossa mãe. Portanto, 
ocorreu no ano 431 com mais de neste mês dedicado a ela vamos 
200 bispos presentes declarou aproveitar de seu poderoso poder 
solenemente o dogma mariano de intercessão junto a seu Filho 
católico afirmando que Maria é Mãe para agradecer-lhe e pedir as 
de Deus. Através do termo graças de que estamos precisando.
“theotokos” que em grego significa 
Geradora de Deus, aquele Concílio 
proclamou que Maria é Mãe de 
Deus.  

A própria bíblia nos mostra 
que Maria tem o direito ao título de 
Mãe de Deus. Em Isaias 7, 14 
encontramos a frase: “O Senhor 
mesmo vos dará um sinal: Eis a 
Virgem que concebe e dá à luz um 
filho que se chamará Emanuel”. 
Emanuel é uma palavra hebraica, 
que na tradução literal significa 

Pe. Dr. Brendan Coleman Mc Donald 
Redentorista e Assessor da CNBB Reg. Ne1
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Dia ........semana Evento Local

1 .................19h00min Missa de São José Operário Araturi, Caucaia
2 .................9h00min Conselho Presbiteral Centro de Pastoral 
................... “Maria, Mãe da Igreja”
...................15h00min Conselho Episcopal Resid. Arquiepiscopal 
3 .................9h00min Equipe Diaconato Permanente Resid. Arquiepiscopal 
...................17h30min Conselho Econômico Arquidiocesano Cúria Metropolitana
4 .................9h00min Conselho de Formadores dos Seminários Resid. Arquiepiscopal 
...................19h00min I Encontro Regional dos Sacerdotes diretores espirituais do ECC São Gerardo, Fortaleza
5 .................8h00min Encontro com os seminaristas da Arquidiocese de Fortaleza Ant. Bezerra, Fortaleza
6 ................. Posse de Dom Jacinto Furtado de Brito Sobrinho 
................... – Arcebispo Metropolitano Teresina PI
7 a 10 ......... Encontro dos padres até 5 anos de Ordenação Sacerdotal Águas Belas, Cascavel 
10 ...............19h00min Missa Nossa Senhora de Fátima Genibaú, Fortaleza
11................9h00min Encontro com Diretores Espirituais dos Seminários arquidiocesanos Ant. Bezerra, Fortaleza
...................19h00min Missa no Tríduo de Nossa Senhora de Fátima Água Verde, Guaiúba
12 ...............9h00min Audiências Resid. Arquiepiscopal 
...................19h30min Missa de Nossa Senhora de Fátima – Comunidade Fernando de NoronhaAlto Alegre, Fortaleza
13 ...............7h00min Crisma na Paróquia São Francisco das Chagas Jereissati II, Pacatuba
...................20h00min Missa de Nossa Senhora de Fátima Fátima, Fortaleza
15 ..............8h30min Comissão de Sustentação do Clero Resid. Arquiepiscopal 
...................18h00min Missa no Seminário Arquidiocesano São José – Filosofia Antônio Bezerra
...................20h00min Encontro com os seminaristas de 3º. Ano de Filosofia Antônio Bezerra
16 ...............9h00min Equipe de Formadores – Seminário de Filosofia Antônio Bezerra
17 a 20 ....... Visita Pastoral na Paróquia Santo Antonio de Pádua Maraponga
22 ...............9h00min Audiências Resid. Arquiepiscopal 
23 ...............9h00min Audiências Resid. Arquiepiscopal 
...................18h30min Missa dos 80 anos do Pe. Manuel Ferreira Santa Edwiges, Fortaleza
24 ...............9h00min Audiências Resid. Arquiepiscopal 
25 ...............9h00min Audiências Resid.ia Arquiepiscopal 
26 ...............20h00min Vigília de Pentecostes Catedral Metropolitana
27 ...............18h00min Crisma na Paróquia Menino Jesus Conjunto Industrial
29 ...............15h00min CONSUP – Faculdade Católica de Fortaleza Seminário da Prainha
30 ...............7h30min Abertura da Semana Teológica da FCF Seminário da Prainha 
31 ...............9h00min Audiências Resid. Arquiepiscopal 
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1 a 13 ......... RE Sertão São Francisco: Festa de Santo Antônio Caridade
2 .................8h30 REM São José: Pastoral Vocacional 
2 .................8h30 REM São José: Reunião das equipes paroquiais de liturgia Paróquia NS Fátima
2 .................13h CEBs: Reunião da coordenação arquidiocesana Centro Pastoral MMI
2 .................14h30 REM N. Sra. da Conceição: Encontro Pastoral de Animação Litúrgica Centro de Formação
2 .................15h Pastoral da Sobriedade: Reunião coordenação Centro Pastoral MMI
2 .................17h30 Pastoral Familiar: Reunião do conselho arquidiocesano Centro Pastoral MMI
2 e 3 ........... REM N. Sra. da Conceição: Encontrão da Pastoral da Comunicação Mondubim
3 .................7h ECC: Formação para coordenador geral de 1ª, 2ª e 3ª Etapas
3 .................8h30 Pastoral dos Migrantes de Horizonte: Encontro. Paróquia Horizonte
3 a 13 ......... RE Sertão São Francisco: Festa de Santo Antônio Área Pastoral Caiçara
4 .................14h PPR: Formação para agentes da pastoral Centro Pastoral MMI
5 ................8h RE Praia S Pedro e S Paulo: Encontro do Clero Aruaru
5 .................9h Arquidiocese Secretariado: Reunião da coordenação pastoral Centro Pastoral MMI
5 .................19h Regional NE 1– Catequese: Reunião ampliada da Romaria Sobral
6 .................19h REM São José: Reunião da coordenação Sala da Região
7 ................. Corpus Christi
7 ................. RE Sagrada Família: Reunião da coordenação
7 ................. RE Sagrada Família: conselho econômico
8 .................15h COMIDI: Reunião da coordenação CPMMI
8 a 10 .........18h Catequese: Encontro Regional Diocese de Tianguá
9 .................8h REM N. Sra. dos Prazeres: Setor Juventude Centro Past. Caucaia
9 .................8h REM N. Sra. dos Prazeres: Encontro Mariano Centro Past. Caucaia
9 .................8h Arquidiocese: Retiro Pastorais Sociais, CEBs e  Organismos 
9 .................8h IAM: Encontro para assessores e coordenadores Centro Pastoral MMI
9 .................9h REM N. Sra. dos Prazeres: Pastoral do Dizimo Centro Past. Caucaia
9 .................9h Arquidiocese: Reunião do Conselho Pastoral Centro Pastoral MMI
9 .................14h30 REM N. Sra. da Conceição: Curso para novos ministros da Palavra Centro de Formação
9 .................14h30 REM N. Sra. da Conceição: Reunião dos articuladores 
................... paroquiais da Pastoral de Animação Catequética Centro de Formação
9 ................. Pastoral Carcerária: Formação Justiça Restaurativa Centro Pastoral MMI
10 ............... ECC: Retiro do conselho setorial
10 ...............8 a 12h Pastoral Familiar: Encontro de Formação Regiões Episcopais
11................18h REM N. Sra. dos Prazeres: Reunião da Coordenação Pastoral Centro Past. Caucaia
12 ...............9h REM N. Sra. da Conceição: Encontro do clero a combinar
12 ...............18h Pastoral dos Migrantes: Encontro da coordenação Centro Pastoral MMI
13 ............... REM São José: Festa do padroeiro Santo Antônio Paróquia da Paz
13 ............... REM São José: Festa do padroeiro Santo Antônio N. Sra. Das Dores
13 ...............14h Arquidiocese: Articulação das Pastorais Sociais, CEBs e Organismos Centro Pastoral MMI
14 ...............15h Arquidiocese: Reunião do Conselho Episcopal 
14 ...............19h REM São José: Conselho Econômico da Região Centro Pastoral MMI
14 ............... RE Serra N. Sra. da Palma: Reunião da coordenação pastoral Baturité
14 ............... ECC: Reunião do conselho setorial
15 ............... Pastoral Pessoa Idosa: Dia Internacional de Combate à 
................... Violência e Discriminação contra a Pessoa Idosa
15 ...............9h REM N. Sra. dos Prazeres: Visita do Vigário a uma área ou paróquia Região
15 ...............17h30 Arquidiocese: Reunião do Conselho Econômico Centro Pastoral MMI
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15 a 17 ....... REM N. Sra. da Conceição: Pastoral da Criança – Assembleia eletiva
15-17 .......... Pastoral Carcerária – Retiro Obra Kolping
16 ...............8h REM N. Sra. dos Prazeres: Pastoral Familiar Centro Past. Caucaia
16 ...............8h REM N. Sra. dos Prazeres: Encontro das Pastorais Sociais Centro Past. Caucaia
16 ...............8h REM N. Sra. dos Prazeres: Encontro coordenação Setor Juventude Centro Past. Caucaia
16 ...............8h Grito dos Excluídos – Reunião plenária preparatória Centro Pastoral MMI
16 ...............8h Pastoral da AIDS: Reunião mensal Centro Pastoral MMI
16 ...............8 a 16h RE Praia S Pedro e S Paulo: Escola de Formação Guanacés
16 ...............9h REM N. Sra. dos Prazeres: Encontro da 1ª Urgência Tabuba – Icaraí
16 ...............9h REM N. Sra. da Conceição: Reunião equipe da Pastoral da Criança Centro de Formação
16-17 .......... PPR: Retiro dos agentes A definir
16-17 ..........16h Pastoral Vocacional: Encontro Vocacional Propedêutico
17 ...............8h30 FAMEC: Dia de espiritualidade
17 ...............8h30 Juventude Missionária: Escola de formação CPMMI
17 ...............17h Pastoral dos Migrantes: Missa de abertura da Semana do Migrante 
................... presidida pelo arcebispo de Fortaleza Paróquia Cristo Rei
18 ..............8h RE Praia S. Pedro e S. Paulo: Encontro dos secretários e secretárias das Paróquias.Guanacés
19 ...............9h Arquidiocese: Reunião Secretariado e secretários(as) das Regiões Centro Pastoral MMI
19 ..............9h RE Praia S Pedro e S Paulo: Coord. da Região Guanacés
19 ............... Arquidiocese: Reunião com Equipe do Seminário de Teologia
20 ...............9h Arquidiocese: Reunião Comissão do Fundo de Solidariedade Centro Pastoral MMI
20 ............... PJMP: Reunião da coordenação arquidiocesana Centro Pastoral MMI
21 a 24 ....... REM São José: VISITA PASTORAL Paróquia NS Carmo
22-24 ..........8h IAM: Congresso Missionário Crato
23 ...............7h30 REM N. Sra. dos Prazeres: Reunião do Conselho Pastoral Capuan
23 ..............8h RE Praia S Pedro e S Paulo: Reunião do Conselho Pastoral Guanacés
23 ...............8h RE Serra N. Sra. da Palma: Reunião do Conselho Pastoral Aracoiaba
23 ...............8h30 REM São José: Reunião dos Presbíteros, na Visita Pastoral Paróquia NS Carmo
23 ...............8h30 REM N. Sra. da Conceição: Reunião do Conselho Pastoral Centro de Formação
23 ...............8h30 PPI: Reunião da coordenação arquidiocesana CPMMI
23 ............... RE Sagrada Família:Enc. do Conselho Pastoral
23 ............... REM N. Sra. da Assunção: Reunião do Conselho Pastoral Nova Assunção
23 ...............14h30 REM N. Sra. da Conceição: Encontro do MEP Centro de Formação
23 ...............14h30 REM N. Sra. da Conceição: Curso para novos ministros da Palavra Centro de Formação
23 ............... RE Sertão São Francisco: Reunião do Conselho Pastoral Campos Belos
23 ............... REM N. Sra. da Conceição: Reunião da coordenação da Região Casa Par. Messejana
24 ............... REM São José: Festa do padroeiro São João Batista Tauape
24 ...............8h Pastoral dos Migrantes: O que é a Pastoral dos Migrantes – 
................... Setor Mobilidade Humana Centro Pastoral MMI
25 ............... Enc.de espiritualidade - Secretariado Pastoral
27 ...............14h Arquidiocese: Articulação das Pastorais Sociais, CEBs e Organismos Centro Pastoral MMI
27 ...............17h PASCOM arquidioceana: Reunião da coordenação Centro Pastoral MMI
28 ...............8h REM N. Sra. dos Prazeres: Confraternização dos Padres Pecém
28 ............... RE Serra N. Sra. da Palma: Enc. dos padres
28 ...............14h Pastoral Carcerária: Reunião da coordenação arquidiocesana Centro Pastoral MMI
29 ...............8h30 Arquidiocese: Equipe de Campanhas CPMMI
30 ..............8h RE Praia S Pedro e S Paulo: Rodízio da Juventude Nas paróquias
30 ...............8h30 REM São José: Reunião do Conselho Pastoral 
30 ...............15h ECC: Reunião do conselho arquidiocesano
30 ............... RE Sertão São Francisco: Estudo da Equipe Catecumenato Canindé
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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 mar/12 mar/12 916,30      mar/12 mar/12 274,89       

02- São Benedito mar/12 mar/12 1.639,60   mar/12 mar/12 491,88       

03- Navegantes abr/12 abr/12 1.282,60   abr/12 abr/12 384,78       

04- Catedral mar/12 mar/12 1.465,24   mar/12 mar/12 732,62       

05- Cidade 2000 mar/12 mar/12 195,93      mar/12 mar/12 58,77         

06- Cristo Rei mar/12 mar/12 4.341,36   mar/12 mar/12 1.302,41    

07- Fátima abr/12 abr/12 14.448,27 abr/12 abr/12 7.224,13    

08- Monte Castelo mar/12 mar/12 2.533,40   mar/12 mar/12 1.266,70    

09- Mucuripe fev/12 fev/12

10- Patrocinio abr/12 abr/12 1.611,00   abr/12 abr/12 722,00       

11- Santa Luzia mar/12 mar/12 3.598,59   mar/12 mar/12 1.799,30    

12- São Vicente de Paulo mar/12 mar/12 8.822,73   mar/12 mar/12 4.411,36    

13- Sag. Cor. de Jesus mar/12 mar/12 1.454,82   

14- N.Sra. Da Paz mar/12 mar/12 8.362,50   mar/12 mar/12 4.181,25    

15- N.Sra. Do Carmo mar/12 mar/12 1.837,18   mar/12 mar/12 551,15       

16- N.Sra. Dos Remédios mar/12 mar/12 1.269,80   mar/12 mar/12 380,00       

17- Tauape mar/12 mar/12 1.377,00   mar/12 mar/12 413,10       

18- São Gerardo mar/12 mar/12 3.455,80   mar/12 mar/12 1.727,90    

19- Piedade mar/12 mar/12 3.989,88   mar/12 mar/12 1.196,96    

20- Parquelandia mar/12 mar/12 1.617,50   mar/12 mar/12 808,75       

21- N.Sra.das Dores mar/12 mar/12 2.361,50   mar/12 mar/12 708,44       

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

23- Cap.São José - Papicu mar/12 mar/12 1.921,91   mar/12 mar/12 453,09       

24- Cap.M. Jeus de Praga abr/12 abr/12 300,00      

25- Reit. S. Judas Tadeu abr/12 abr/12 1.467,30   abr/12 abr/12 440,19       

26- Igreja da Prainha fev/12 Jan-fev/12 627,54      

27- Praia Futuro mar/12 mar/12 718,97      mar/12 mar/12 215,69       

28- Ellery mar/12 mar/12 1.066,49   mar/12 mar/12 319,95       

TOTAL  1 73.153,21 TOTAL  1 30.065,31 

01- Canindezinho fev/12 fev/12

02- Planalto do Pici fev/12 fev/12

03- Nazaré e Capelas mar/12 mar/12 5.410,00   

04- Vila União mar/12 mar/12 1.952,36   mar/12 mar/12 976,18       

05- Parangaba mar/12 mar/12 6.106,92   mar/12 mar/12 2.933,86    

06- S.Raimundo Nonato mar/12 mar/12 2.251,40   mar/12 mar/12 675,42       

07- São Pio X mar/12 mar/12 1.766,92   mar/12 mar/12 530,08       

      MITRA  ARQUIDIOCESANA

REGIÃO BOM JESUS DOS AFLITOS

Recebido Abril

COMISSÃO  DO  CLERO

Recebido Abril
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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

09- Henrique Jorge mar/12 mar/12 2.253,85   mar/12 mar/12 676,15       

10- João XXIII  mar/12 mar/12 4.820,86   mar/12 mar/12 1.446,26    

11- Aparecida-Montese mar/12 mar/12 2.280,80   mar/12 mar/12 1.140,40    

12- N.Sra.de Salete fev/12 fev/12 923,42      fev/12 fev/12 277,02       

13- Sta. Paula Frass inetti fev/12 fev/12

TOTAL  2 27.766,53   TOTAL  2 8.655,37    

01- Barra do Ceará mar/12 mar/12 1.278,58   mar/12 mar/12 383,57       

02- G.Portugal(abil.11a jn.12) mar/12 mar/12 1.693,62   mar/12 mar/12 508,09       

03- Alvaro Weyne mar/12 mar/12 1.727,61   mar/12 mar/12 518,28       

04-  Genibaú abr/12 Mar-abr/12 2.653,47   abr/12 Mar-abr/12 796,04       

05- N.Sra.Assunção mar/12 mar/12 4.036,38   mar/12 mar/12 1.734,74    

06- Antonio Bezerra mar/12 mar/12 3.682,30   mar/12 mar/12 1.341,15    

07- Carl i to Pamplona mar/12 mar/12 2.411,57   mar/12 mar/12 1.205,77    

08- Conjunto Ceará mar/12 mar/12

09- Cristo Redentor mar/12 mar/12 2.236,85   mar/12 mar/12 1.118,40    

10- Jardim Iracema mar/12 Fev-mar/12 3.308,99   mar/12 Fev-mar/12 992,69       

11- Pirambu mar/12 mar/12 1.119,50   mar/12 mar/12 335,85       

12- S.Pedro e S.Paulo fev/12 fev/12

13- Vi la  Velha Dez/2011 Dez/2011

TOTAL  3 24.148,87 TOTAL  3 8.934,58    

01- Aerolandia mar/12 mar/12 1.618,30   

02- Manoel  Sáti ro mar/12 mar/12 1.484,13   mar/12 mar/12 445,24       

03- N.Sra. Da Glória mar/12 mar/12 11.920,61 mar/12 mar/12 5.960,31    

04- Alto Alegre(08-12/10..01/11) mar/12 mar/12 1.054,33   mar/12 mar/12 316,30       

05- Dias  Macedo mar/12 mar/12 1.630,88   mar/12 mar/12 489,26       

06- Eusébio mar/12 mar/12 2.251,72   mar/12 mar/12 1.125,86    

07- Lagoa Redonda jan/12 jan/12

08- Ssma. Trindade mar/12 mar/12 3.720,36   mar/12 mar/12 1.116,20    

09- Maraponga mar/12 mar/12 2.038,26   mar/12 mar/12 611,48       

10- Messejana fev/12 fev/12

11- Mondubim mar/12 mar/12 2.675,47   

12- São Diogo - Cajazeiras mar/12 mar/12 1.339,29   mar/12 mar/12 401,79       

13- São João Eudes mar/12 mar/12 3.847,15   mar/12 mar/12 1.923,57    

14- Edson Queiroz mar/12 mar/12 2.843,32   mar/12 mar/12 852,99       

15- Pedra mar/12 mar/12 543,13      mar/12 mar/12 162,94       

16- Parque Santa Maria mar/12 mar/12 463,17      mar/12 mar/12 138,95       

17- Parque Dois  Irmãos mar/12 mar/12 2.505,85   mar/12 mar/12 751,75       

18- Tancredo Neves jan/12 Dez/11/jan.12Festa 5.440,27   jan/12 Dez/11 e jan/12 2.452,43    

19- Conjunto Palmeira mar/12 Fev-mar/12 3.072,80   mar/12 Fev-mar/12 921,84       

20- Seminário Seráfco mar/12 mar/12 360,00      

21- Barroso mar/12 mar/12 1.587,73   mar/12 mar/12 476,32       

TOTAL  4 50.396,77 TOTAL  4 18.147,23 

REGIÃO N. SRA DA CONCEIÇÃO

NOSSA SRA. DA ASSUNÇÃO

      MITRA  ARQUIDIOCESANA COMISSÃO  DO  CLERO

Recebido Abril Recebido Abril
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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- S. Pedro - Icarai nov/11 nov/11

02- Araturi mar/12 mar/12 1.991,36     mar/12 mar/12 597,41       

03-  Conj.Mal. Rondon mar/12 mar/12 359,00         

04- Parque Potira mar/12 mar/12 1.905,23     mar/12 mar/12 952,60       

05- Parque Guadalajara mar/12 mar/12 632,09         mar/12 mar/12 189,63       

06- Parque Tabapuá mar/12 mar/12 1.115,06     mar/12 mar/12 334,52       

07- Capuan mar/12 mar/12 1.242,40     mar/12 mar/12 372,72       

08- Caucaia mar/12 mar/12 2.496,44     mar/12 mar/12 1.248,22    

09- São G. do Amarante mar/12 mar/12 1.282,60     mar/12 mar/12 384,78       

10- Nova Metropole mar/12 mar/12 2.046,31     mar/12 mar/12 1.023,16    

11- Pecem mar/12 mar/12 973,30         mar/12 mar/12 292,00       

12 -Planalto Caucaia abr/12 abr/12 920,51         abr/12 abr/12 276,15       

13- Croatá mar/12 mar/12 726,50         mar/12 mar/12 217,95       

TOTAL  5 15.690,80   TOTAL  5 5.889,14    

01- Guaiuba mar/12 mar/12 2.355,20     mar/12 mar/12 439,96       

02- Itaitinga mar/12 mar/12 1.626,80     Dezembro/2011

03- Maranguape mar/12 mar/12 2.852,91     mar/12 mar/12 1.426,45    

04- Maracanaú mar/12 mar/12 3.050,85     mar/12 mar/12 1.525,43    

05- Pacatuba (maio/nov-11) fev/12Jan-Fev./12 acordo 2.837,00     fev/12 Jan-Fev./12 acordo 871,10       

06- Pajuçara mar/12 mar/12 3.841,74     mar/12 mar/12 1.920,87    

07- Tabatinga Fev/2011 Fev/2011

08- Conj.Industrial mar/12 mar/12 1.916,03     mar/12 mar/12 958,02       

09- Jereissati-Timbó mar/12 mar/12 1.773,96     mar/12 mar/12 532,19       

10- Jereissati II mar/12 mar/12 1.511,63     mar/12 mar/12 453,48       

TOTAL  6 21.766,12   TOTAL  6 8.127,50    

01- Aruarú mar/12 Fev-mar/12 1.092,28     mar/12 Fev-mar/12 327,68       

02- Horizonte mar/12 mar/12 1.261,77     mar/12 mar/12 378,53       

03- Aquiraz mar/12 mar/12 e Festa 2.428,30     mar/12 mar/12 e Festa 728,49       

04- Beberibe jan/12 jan/12

05- Cascavel fev/12 fev/12

06- Chorozinho mar/12 mar/12 1.064,73     mar/12 mar/12 319,42       

07- Guanacés (ago/09 a dez/11) mar/12 mar/12 765,12         mar/12 mar/12 229,54       

08- Pacajus mar/12 mar/12 3.011,69     mar/12 mar/12 1.515,84    

09- Parajurú mar/12 mar/12 697,75         mar/12 mar/12 209,32       

10- Pindoretama mar/12 mar/12 2.064,75     mar/12 mar/12 1.032,09    

11- Pitombeiras abr/12 Mar-abr/12 996,51         abr/12 Mar-abr/12 298,94       

12- Sucatinga mar/12 mar/12 1.005,17     mar/12 mar/12 301,55       

13- Tapera fev/12 fev/12

14- Caponga abr/12 Mar-abr/12 1.337,59     abr/12 Mar-abr/12 401,28       

TOTAL  7 15.725,66   5.742,68    

REGIÃO METROP.SAGRADA FAMILIA

REGIÃO SÃO PEDRO e SÃO PAULO

      MITRA  ARQUIDIOCESANA COMISSÃO  DO  CLERO

Recebido Abril Recebido Abril
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H I S T Ó R I C O

NOSSA SRA. DA PALMA Último mês Último mês

Recebido Referente VALOR Recebido Referente VALOR

01- Acarape abr/12 abr/12 1.001,28     abr/12 abr/12 300,38       

02- Antonio Diogo mar/12 mar/12 1.065,37     mar/12 mar/12 319,60       

03- Aracoiaba mar/12 mar/12 e Festa 2.727,24     mar/12 mar/12 e Festa 1.118,30    

04- Aratuba mar/12 mar/12 995,24         mar/12 mar/12 298,57       

05- Barreira mar/12 mar/12 1.140,98     mar/12 mar/12 342,27       

06- Baturité mar/12 mar/12 3.803,00     mar/12 mar/12 1.901,00    

07- Ideal mar/12 mar/12 1.054,37     mar/12 mar/12 316,31       

08- Ocara mar/12 mar/12 1.332,02     mar/12 mar/12 399,60       

09- Pacoti abr/12 abr/12 1.001,65     abr/12 abr/12 300,50       

10- Palmacia mar/12 mar/12 1.230,50     mar/12 mar/12 369,15       

11- Redenção mar/12 mar/12 1.703,03     mar/12 mar/12 510,91       

12- Mulungú mar/12 mar/12 207,20         mar/12 mar/12 62,16         

13- Guaramiranga mar/12 mar/12 506,92         mar/12 mar/12 152,07       

    Antonio Diogo (acordo) parcela acordo 200,00         

TOTAL  8 17.968,80   TOTAL  8 6.390,82    

01- Caiçara mar/12 mar/12

02- Canindé mar/12 mar/12 12.550,24   mar/12 mar/12 6.275,24    

03- Caridade mar/12 mar/12 1.155,82     mar/12 mar/12 346,74       

04- Campos Belo mar/12 mar/12 200,79         mar/12 mar/12 60,24         

05- Itapebuçu mar/12 mar/12 864,25         mar/12 mar/12 259,27       

06- Paramoti abr/12 Mar-abr/12 1.614,49     abr/12 Mar-abr/12 484,35       

 TOTAL  9 16.385,59   TOTAL  9 7.425,84    

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

ABRIL/2012 73.153,21   ABRIL/2012 30.065,31 

ABRIL/2012 27.766,53    ABRIL/2012 8.655,37    

ABRIL/2012 24.148,87   ABRIL/2012 8.934,58    

ABRIL/2012 50.396,77   ABRIL/2012 18.147,23 

ABRIL/2012 15.690,80   ABRIL/2012 5.889,14    

ABRIL/2012 21.766,12    ABRIL/2012 8.127,50    

ABRIL/2012 15.725,66   ABRIL/2012 5.742,68    

ABRIL/2012 17.968,80   ABRIL/2012 6.390,82    

ABRIL/2012 16.385,59    ABRIL/2012 7.425,84    

 TOTAL  263.002,35 TOTAL 99.378,47 

 

65.750,59     TOTAL  P/ REPASSE

06- Região  Sagrada Familia

07- Região Praia -  São Pedro e S.Paulo

08- Região Serra -   N. Sra. Da Palma

09- Região Sertão - São Fco das Chagas

04. Região  N. Sra. Da Conceição

REGIÃO SÃO FCO. DAS CHAGAS

01. Região  São José

02. Região  Bom Jesus dos Aflitos

03. Região  N. Sra. Da Assunção

05. Região  N. Sra. Dos Prazeres

      MITRA  ARQUIDIOCESANA COMISSÃO  DO  CLERO

Recebido Abril Recebido Abril
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H I S T Ó R I C O

RESUMO  DO  RETORNO Último mês

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 Metropol i tana São José 10% 6.575,06      

02. Região Metrop.- Bom Jesus  dos  Afl i tos 10% 6.575,06      

03. Região Metrop.- N.Sra. Da Assunção 10% 6.575,06      

04. Região Metrop.- N.Sra. Da Conceição 10% 6.575,06      

05. Região Metrop.- N.Sra. Dos  Prazeres 10% 6.575,06      

06- Região Metrop.- Sagrada Fami l ia 10% 6.575,06      

07- Região Praia  -  São Pedro e S.Paulo 10% 6.575,06      

08- Região Serra -  N.Sra. Da Palma 10% 6.575,06      

09- Região Sertão - São Fcº das  Chagas 10% 6.575,06      

10- Fundo de reserva 10% 6.575,06      

TOTAL  DO  RETORNO 65.750,59    

 

H I S T Ó R I C O

OUTRAS  CONTRIBUIÇÕES

VALOR

01. Comunidade Catól ica  Shalom abr/12 abr/12 6.500,00      

02. COT - Comunidade Obreiros  da Tardinha abr/12 abr/12 500,00         

03. Comunidade C. Anuncia-me abr/12 Março e abr/12 200,00         

04. Comunidade C. Face de Cris to abr/12 abr/12 500,00         

05. Comunidade C. S.O.S. de Deus fev/12

06. Comunidade C.Nova Evangel ização abr/12 abr/12 100,00         

07. FAMEC Dez/2006

08. Casa de São Francisco Dez/2010

09. Comunidade Catól ica  Recado fev/12

RECEBIDO  DE  01 a  30/04/2012 TOTAL DE OUTRAS 7.800,00      

      MITRA  ARQUIDIOCESANA

Recebido Abril
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