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Nesta Edição

á de há alguns anos o mês de 
junho, com a Solenidade do JSagrado Coração de Jesus, 

tornou-se um mês marcadamente 
sacerdotal, desde que se propõe, à luz do 
imenso Mistério de Amor que é o Coração de 
Cristo, o Dia Mundial de Oração pela 
santificação dos sacerdotes – criação 
inspirada do Bem-aventurado Papa João 
Paulo II. Celebrando o Ano Sacerdotal, de 
São João Maria Vianney, o Cura de Ars, 
santo patrono dos sacerdotes, veio em 
relevo suas palavras: “O sacerdote é o amor 
do Coração de Jesus”. (Do Editorial)
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 Editorial:

“Um mês marcadamente sacerdotal”
á de há alguns anos o 
mês de junho, com a JS o l e n i d a d e  d o  

Sagrado Coração de Jesus, 
t o r n o u - s e  u m  m ê s  
marcadamente sacerdotal, 
desde que se propõe, à luz do 
imenso Mistério de Amor que 
é o Coração de Cristo, o Dia 
Mundial de Oração pela 
santificação dos sacerdotes – 
criação inspirada do Bem-
aventurado Papa João Paulo 
I I .  Ce lebrando o Ano evidência. Ele é feito pelo 
Sacerdotal, de São João Maria S e n h o r  s e u  p r ó p r i o  
Vianney, o Cura de Ars, santo sacramento para que o 
patrono dos sacerdotes, mesmo Jesus multiplique sua 
vieram em relevo suas presença como Bom Pastor de 
palavras: “O sacerdote é o seu Povo. E será o sacerdote 
amor do Coração de Jesus”. que, agindo “in persona 

E mais ainda com a Christi capitis” – na pessoa de 
celebração da Solenidade de Cristo Cabeça (de seu Corpo 
Corpus Christi – Corpo de Místico) – consagrará a 
Cristo – e a adoração Eucaristia, deixando agir 
reverente do Senhor presente Jesus mesmo em sua pessoa 
na Eucaristia, a pessoa e na celebração da Missa. 
missão do ministro sacerdote A  c e l e b r a ç ã o  d a  
cristão toma novamente religiosidade popular marca o 
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mês de junho com as solenes do Senhor, levando Deus às 
festas de Santo Antonio de pessoas e as pessoas a Deus. 
Pádua, São João Batista e São Ele mesmo desaparece para 
Pedro (e São Paulo). Estes que apenas fiquem o Senhor e 
mesmos campeões da fé aqueles que a Ele leva. São 
mostram profunda relação palavras ainda lembradas de 
com a vocação do sacerdócio João Batista, definindo sua 
ministerial na Igreja. própria vida com relação a 

Santo Antonio de Lisboa e Jesus “É necessário que Ele 
Pádua, seguidor de São cresça e que eu diminua.” (Jo 
Francisco de Assis, era 3 ,  30)  Ass im se rá  o  
sacerdote presbítero – sacerdote: nada de si, tudo de 
“padre”, como carinhosa e Cristo.
reverentemente diz o nosso São Pedro (e São Paulo), 
povo.  E em sua v ida apóstolo, chamado por Jesus 
testemunha a beleza e para o Evangelho. Da herança 
fecundidade da vida do dos apóstolos participa o 
sacerdote. Ele viveu para s a c e r d o t e  f e i t o  p e l a  
todos, viveu para os pobres, imposição das mãos para 
anunciou e testemunhou fazer às vezes de Cristo. Nos 
Jesus. Em breve tempo apóstolos o sacerdote do 
tornou-se conhecido pela Novo Testamento tem sua 
santidade de vida que a o r i g em  e  en con t ra  a  
muitos até hoje atrai para identidade de sua vocação. E 
Deus. eles foram os amigos do 

São João Batista não foi Senhor, por Ele escolhidos, 
s a c e r d o t e  d o  N o v o  consagrados e enviados 
Testamento, mas o Precursor –“Como o Pai me enviou eu 
– “para preparar os caminhos vos envio.” (Jo 20,21) E pelo 
do Senhor”. Não é esta a Senhor, e pelo rebanho darão 
fundamental missão do a  v i d a .  M á r t i r e s ,  
padre? Preparar os caminhos testemunhas, semente que se 
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desfaz para frutificar a vida realmente a Face do Filho de 
eterna. Feitos modelo do D e u s  e  a  s u a  
rebanho, na afirmação de con temporane idade ,  e  
Pedro (cf. 1 Pdr 5,3). podem verdadeiramente 

Assim somos chamados à atingir o coração de cada 
Oração para a santificação homem e a pátria à qual todos 
d o s  s a c e r d o t e s ,  são chamados. E, apenas 
especialmente junto ao assim, nós sacerdotes 
Coração de Jesus. (vide a p o d e m o s  o f e r e c e r  
programação do dia no novamente aos homens de 
Santuário do Coração de hoje a dignidade de ser 
Jesus em Fortaleza!) pessoa, o sentido das 

Estimulando os pastores e relações humanas e da vida 
os fiéis para este Dia Mundial social, e o objetivo de toda a 
de Oração, a Congregação criação.” 
para o Clero, órgão do Papa 
para o clero de todo o mundo, 
envia Carta aos Sacerdotes. 
Vale à pena lê-la na íntegra. 
Os sacerdotes de nossa 
Arquidiocese já a receberam 
também para dele fazer 
participantes os fiéis. Apenas 
um parágrafo da mesma:

“Hoje, são, sobretudo os 
sacerdotes que, em sua 
adoração quotidiana e em seu 
quotidiano ministério, devem 
reconduzir tudo à Comunhão 
Trinitária: somente a partir 
desta e imergindo-se nessa 
os fiéis podem descobrir 

+  J o s é  A n t o n i o  
Aparecido Tosi Marques 

Arcebispo Metropolitano de 
Fortaleza



Fortaleza, 21 de maio de 2012.

Carta Circular 006/2012: Ordenação Episcopal de Mons. José 
Luiz Gomes de Vasconcelos, Bispo Auxiliar e sua apresentação em 
Fortaleza; 

Dia Mundial de Oração pela Santificação dos Sacerdotes, 
Retiro Espiritual do Clero e Ordenações Diaconais.
“A PORTA DA FÉ (cf. At 14, 27), que introduz na vida de comunhão 

com Deus 
e permite a entrada na sua Igreja, está sempre aberta para nós.
É possível cruzar este limiar, quando a Palavra de Deus é anunciada 
e o coração se deixa plasmar pela graça que transforma.” (PF 1 – 

Bento XVI)

Caríssimos Irmãos no Sacerdócio,
Alegria e Paz no Senhor Ressuscitado!

PEDIMOS SUA ATENÇÃO PARA ...
No dia 11 de junho às 16 horas será realizada a Ordenação 

Episcopal de Mons. José Luiz Gomes de Vasconcelos, Bispo 
Auxiliar de Fortaleza, em Garanhuns, sua diocese de origem. 

__________________________
Estaremos, também, celebrando na Sexta-feira, dia 15 de junho, 

Solenidade do Sagrado Coração de Jesus, a Jornada Mundial de 
Orações pela santificação dos sacerdotes. 

Esta celebração é muito significativa para nós sacerdotes, que 
encontramos no Coração de Cristo a expressão máxima do Amor de Deus, 
do qual somos privilegiados servidores.

A Comissão Arquidiocesana de Presbíteros, encaminhando a 
Pastoral Presbiteral pelo Conselho Presbiteral da Arquidiocese de 
Fortaleza, realizará

no Santuário do Sagrado Coração de Jesus em Fortaleza
dia 15 de junho de 2012 – Sexta-feira - das 6 às 12 horas,
Manhã de Oração pela Santificação dos Sacerdotes.

Convidamos a todos os sacerdotes diocesanos e religiosos em 
nossa Arquidiocese para participar da programação desta manhã de 
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orações em Adoração Eucarística, dando também oportunidade de 
atendimento de confissões dos fiéis.

Em todas as comunidades de nossa Arquidiocese, promovam os 
pastores, na noite do mesmo dia 15 de junho – Solenidade do Coração de 
Jesus – Orações pela santificação dos sacerdotes.  (Enviamos subsídio 
anexo). 

_________________________
Somos chamados pelo Senhor a crescer na santidade e na caridade 

pastoral para que seja frutuoso nosso ministério pastoral. Para tal temos 
o compromisso marcado com o Retiro Espiritual Anual do Presbitério 
Arquidiocesano, indispensável para todos os sacerdotes. O primeiro retiro 
será:

do dia  2 de julho - segunda-feira ( início com jantar )
a 6 de julho – sexta-feira ( término com almoço ).
Local: Seminário Arquidiocesano São José – Teologia, no 

Bairro Castelão.
Orientará o Retiro Dom Anuar Batisti, Arcebispo de Maringá PR. 

Solicitamos que todos os participantes tragam consigo túnica, estola 
verde e vermelha; e a Liturgia das Horas para nossas celebrações em 
comum. 

 Teremos outra oportunidade de retiro nos dias 15 a 19 de outubro 
em Baturité. Oportunamente voltaremos à comunicação. 

_________________________
Ainda queremos convidar a todos para as Ordenações Diaconais 

– dia 6 de julho, às 18h30min – na Catedral Metropolitana. Na 
ocasião será também a Apresentação à Arquidiocese de nosso novo 
Bispo Auxiliar, Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos, que então 
iniciará seu ministério episcopal na Arquidiocese de Fortaleza. 

Nosso abraço fraterno e nossas orações.
Em Jesus e Maria,

Arcebispo Metropolitano de Fortaleza

PARA CONTATO:
Para o Retiro Espiritual, sendo as vagas limitadas, é necessário inscrição com 

antecedência na
Cúria Metropolitana de Fortaleza – Sala do Clero – tel. 3388 8725. 
A taxa de participação será paga no ingresso do retiro e comportará R$ 200,00. 
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 Nomeações e Provisões de maio de 2012
1. Celebret - autorização de ausência temporária e viagem- Pe. 

ausência temporária e viagem- Pe. Antônio Furtado Sobrinho, CCSh 01 
Karlian Medeiros Ovidio Vale, CCSh 05 12
01 05 12 11. Celebret - autorização de 

2. Celebret - autorização de ausência temporária e viagem- Pe. 
ausência temporária e viagem- Pe. Francisco Denys Lima da Costa, 
Paulo Sérgio Bezerra de Amorim, CCSh 01 05 12
CCSh 01 05 12 12. Celebret - autorização de 

3. Celebret - autorização de ausência temporária e viagem- Pe. 
ausência temporária e viagem- Pe. Rafhael Silva Maciel 01 05 12
Jairo Barbosa Leite, CCSh 01 05 12 13. Celebret - autorização de 

4. Celebret - autorização de ausência temporária e viagem- Pe. 
ausência temporária e viagem- Pe. Francisco Nascelio Maciel 01 05 12
Aristóteles Alencar de Oliveira, 14. Celebret - autorização de 
CCSh 01 05 12 ausência temporária e viagem- Pe. 

5. Celebret - autorização de Samuel Brandão de Oliveira, MSC 
ausência temporária e viagem- Pe. 13 05 12
Rômulo dos Anjos Silva, CCSh 01 15. Celebret - autorização de 
05 12 ausência temporária e viagem- Pe. 

6. Celebret - autorização de João Maria Araújo 13 05 12
ausência temporária e viagem- Pe. 16. Provisão dos membros do 
Sílvio André Correia Scopel, CCSh Conselho Econômico- Paróquia N S 
01 05 12 da Salette - Bela Vista, Fortaleza 14 

7. Celebret - autorização de 05 12
ausência temporária e viagem- Pe. 17. Provisão dos membros do 
João Wilkes Rebouças Chagas Conselho Econômico- Paróquia 
Junior, CCSh 01 05 12 Sagrada Família - Ocara 14 05 12

8. Celebret - autorização de 18. Provisão dos membros do 
ausência temporária e viagem- Pe. Conselho Econômico- Paróquia 
João Paulo de Mendonça Dantas, Sant'Ana e S. Joaqum - Eusébio - 
CCSh 01 05 12 14 05 12

9. Celebret - autorização de 19. Provisão dos membros do 
ausência temporária e viagem- Pe. Conselho Econômico- Paróquia N S 
Francisco Almeida Viana, CCSh 01 da Conceição - Redenção 14 05 12
05 12 20. Provisão dos membros do 

10. Celebret - autorização de Conselho Econômico- Paróquia 
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Jesus Maria e José - Guaiúba 14 05 do Parque Genibaú 23 05 12
12 31. Provisão dos membros do 

21. Provisão dos membros do Conselho Econômico- Paróquia N S 
Conselho Econômico- Paróquia São de Lourdes - Antônio Diogo 23 05 
Vicente de Paulo – Dionísio Torres, 12
Fortaleza - 14 05 12 32. Provisão dos membros do 

22. Provisão dos membros do Conselho Econômico- Paróquia N S 
Conselho Econômico- Paróquia N S de Lourdes - Bairro Ellery, 
de Nazaré - Montese, Fortaleza 14 Fortaleza 23 05 12
05 12 33. DECLARAÇÃO - sobre o Fr. 

23. P r o v i s ã o  d e  V i g á r i o  Paulo Rosenberg Nogueria Lima, 
Paroquial de N Sra Prazeres - OFMConv 25 05 12
Caucaia – Pe. José Alexandre 34. P r o v i s ã o  d e  V i g á r i o  
Brandão Menezes 22 05 12 Paroquial de N Sra da Conceição - 

24. P r o v i s ã o  D i a c o n a l  -  Guaramiranga - Fr. Moisés Siqueira 
Francisco Carlos Alves dos Santos - Morais, OFMCap 25 05 12
Alto Alegre e Parque Santa Maria 35. Indulto de saída do Instituto 
22 05 12 Josefino - Ir. Francisca Alexandra 

25. Provisão Diaconal - Antônio dos Santos 25 05 12
Ximenes Aragão - Paróquia N Sra 36. DECRETO N 013-2012 - 
Lourdes - Bairro Elery, Fortaleza 22 criação da Paróquia São Pedro - 
05 12 Barra do Ceará, Fortaleza 29 05 12 

26. P r o v i s ã o  D i a c o n a l  -  37. Pároco de São Pedro - Barra 
Fernando Gomes da Silva Filho - do Ceará, Fortaleza - Pe. Fr. Jesús 
Eusébio 22 05 12 María López Mauleón, OAR 29 05 

27. U s o  d e  O r d e m  n a  12
Arquidiocese de Fortaleza - Pe. 
Jonas Marcelo Vieira Francelino, FN 
23 05 12

28. P r o v i s ã o  d e  V i g á r i o  
Paroquial de Mondubim - Pe. José 
Rivando Moreira, SJ 23 05 12

29. Autorização para Santa 
Reserva Eucarística - Capela da 
Comunidade Um Novo Caminho - 
Dionísio Torres, Fortaleza 23 05 12

30. Provisão dos membros do 
Conselho Econômico- Área Pastoral 
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Região São José

atingindo um alto grau de precisão 

e exatidão, inclusive, no seu 

empenho de dominar a natureza e 

o meio ambiente no qual se insere.

Ao alcançar este patamar, a 
A defesa da vida é um assunto 

ciência, sobretudo, no que 
muito debatido na atualidade, por 

concerne ao domínio da natureza, 
i s s o  a  Re g i ã o  E p i s c o p a l  

cai na arrogância de colocar-se à 
Metropolitana São José quer 

parte ou afastar-se da filosofia, da 
apresentar como ajuda a todos, 

religião e até mesmo da fé cristã. 
especialmente os Presbíteros, o 

Esta desvinculação suscita em 
livro de Padre Clairton “Implicações 

muitos meios uma atitude 
Morais das Biotecnologias” que 

secularista e materialista, fundada 
pode contribuir bastante para 

no falso raciocínio de que se a 
esses debates. Transcrevemos aqui 

ciência pode fazer isso que antes 
a introdução do livro.

era atribuído somente a Deus, para 
“A época em que vivemos tem 

que mais recorrer a Deus? Parece 
valorizado com demasia a ciência, 

estabelecer-se com isso um 
como critério último de verdade e 

conflito entre ciência e fé. Mas 
diapasão para se chegar a 

trata-se de um conflito falso e 
determinadas certezas. Chegamos 

aparente. Pois como bem afirmou o 
a um cientificismo enganado capaz 

papa João Paulo II, “a fé e a razão 
de produzir uma manipulação sutil. 

constituem como que as duas asas 
Esta é uma das mais perversas 

pelas quais o espírito humano se 
formas de manipulação; a que faz 

eleva para a contemplação da 
pensar que o individuo está 

v e r d a d e .  A s  d u a s  a s a s  
pensando por si quando, na 

representam à bela e sugestiva 
verdade, esta pensando por outro.

imagem simbólica com que o Sumo 
Nessa perspectiva, a ciência 

Pontífice quis descrever a fé e a 
moderna encontra toda a razão de 

razão. A harmonia de ambas em 
seu prestígio e mistificação 

todo o cristianismo, especialmente 
exatamente na sua capacidade de 

no catolicismo, tem por base um 
previsão dos fenômenos e estudo 

dado ulterior de caráter metafísico. 
dos seus desenvolvimentos, 

 REGIÕES, PARÓQUIAS E ÁREAS PASTORAIS

REGIÃO SÃO JOSÉ 
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A este pode-se dar-lhe o nome de inquietações e aspirações do 

Criação. Graças a esse dado coração humana como sabiamente 

criacional é que a adoração e observou o papa Bento XVI:

adesão a Deus vincula-se o 'A ciência não pode substituir 

respeito criado a sua imagem e a Filosofia e a Revelação, 

semelhança a quem foi confiada a o f e recendo  uma  respos ta  

responsabilidade pela proteção da exaustiva às respostas mais 

própria vida e da vida dos outros, radicais do homem: perguntas a 

bem como a tarefa de cuidar das respeito do significado da vida e da 

realidades cósmicas e temporais. morte, dos valores últimos e da 

Não temos o que temer porque a natureza do próprio progresso'.

revelação divina nos ensina que foi Fundado na imper iosa 

Deus que, ao criar o ser humano, necessidade de se precaver contra 

quis dotá-lo de razão, conferindo- a absolutização da ciência e com 

lhe o poder de dominar toda responsabilidade de não ignorar o 

criação. Os próprios benefícios caráter do conhecimento cientifico, 

advindos do progresso cientifico jamais podemos descurar, em linha 

em favor da melhoria das de principio, as aplicações éticas 

condições de vida e saúde das do conhecimento da verdade. Não 

pessoas testemunham que não se pode destruir a harmoniosa 

existe oposição entre a Providencia ligação entre tecnologia e ética. 

Divina e as consequências e as Como bem definiu a Domum Vitae 

conquistas cientificas. 'tudo aquilo que é tecnicamente 

Tendo isso em mente, longe possível não é, por este mesmo 

de elevar a ciência e a tecnologia a motivo, moralmente admissível”.

um patamar exageradamente 

superior, outorgando-lhes uma 

Pe. Clairton ficou responsável irrestrita confiança como se elas 

pela Pastoral dos Presbíteros. Logo tivessem a última palavra sobre 

criou uma comissão, sendo eleito tudo e sobre todos os homens, 

coordenador.convém não se deixar iludir, 

pensando em banir a filosofia e a 

revelação ou julgar erroneamente 

A Região São José elegeu que a ciência pode dar todas as 

Pad re  Lu í s  Sa r to re l  pa ra  respostas para as profundas 

Catedral

Comissão das Urgências
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coordenação da comissão das da Paróquia em pequenas 

urgências da Região. A comissão comunidades. 

c o n t a r á  a i n d a  c o m  d o i s  5º Projeto – Promoção e 

representantes eleitos pelos ident i f icação das ações e 

setores e dois pela coordenação da atividades que estão a serviço da 

Região. Os representantes eleitos vida.

são: As paróquias da Região 

Setor I - irmã Renilda e Irma poderão adquirir esses projetos na 

Cabral; Sala da Região, agora no nosso 

Setor II - João do Carmo Filho novo endereço, Rua Rodrigues 

e Maria José Colares; Junior, 300 ou Dom Manuel, 339, 

Setor III - Jesus Nazareno Centro, na sala 51, às segundas, 

Silva e Roberta Coelho Maria terças, quartas e sextas-feiras, das 

Alves; 14h às 18h; nas quintas-feiras, das 

Coordenação da Região -  8h às 12h. Informações pelo fone 

Lucianita Queiroz e Clara Maria 3388-8724.

França de Paula.

Esta comissão coordenada 

pelo Pe. Sartorel, consultando o 

Plano de Pastoral da Arquidiocese, 

reuniu-se nos dias 31 de março, 19 
A Paróquia Nossa Senhora da e 24 de abril, realizando os 

Saúde, localizada no Mucuripe, projetos para as urgências, 
realizou no dia 27 de maio, escolhendo os que achou viáveis 
domingo de Pentecostes, a festa para serem trabalhados nas 
da Coroação de Nossa Senhora. Na paróquias da Região. Os projetos 
ocasião foram investidos os são os seguintes: 
coroinhas da paróquia.1º Projeto – Curso de 

A Paróquia está aprimorando Sensibilização Missionária. 
cada vez mais o site paroquial 2º Projeto – Reevangelização 

.dos Fiéis. 
Horários de missa na paróquia3º Projeto - Criação de 
1. Igreja de Nossa Senhora da Escolas Bíblicas e Formação de 

Saúde: de segunda a sexta-feira - Círculos Bíblicos. 
às 17h30min; aos sábados - às 4º Projeto – Descentralização 

Paróquia Nossa 
Senhora da Saúde

www.paroquiadasaude.com.br

http://www.paroquiadasaude.com.br
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16h30min; aos domingos - às 7h, virtude. 

8h30min, 17h e 19h. Maria, sacrário do Espírito 

2. Capela de São Pedro, na Santo, de uma forma simples e 

Beira Mar: todas as noites, às obediente à obra divina, aderiu à 

18h30min. obra de Deus aceitando trazer no 

3. Capela de Santa Teresinha, seu ventre o autor da vida, para a 

Conjunto Santa Teresinha: aos salvação eterna da humanidade. 

sábados, às 19h. O s  p a í s e s  o c i d e n t a i s  

4. Capela de São José, Castelo principalmente Portugal e Brasil 

Encantado: aos sábados, às 19h. criaram fortes raízes na devoção à 

Adoração ao Santíssimo Maria Santíssima que apareceu 

Sacramento: para três crianças, os pequenos 

Na Igreja Matriz, de terça a pastores: Lúcia e seus primos, 

sexta-feira, das 8h às 11h e das F r a n c i s c o  e  J a c i n t a ,  s e  

15h às 17h. transformando em mensageiros 

A Igreja de Nossa Senhora da divinos para propagar a reza diária 

Saúde fica localizada na Avenida do terço para amenizar os males do 

Abo l i ção  3929 ,  Mucur i pe .   mundo. 

Informações: tel. 3263. 1538. Em Fortaleza, o Santuário de 

Fátima, na Av. 13 de maio, realizou 

a 57ª novena, do dia 4 até o dia 12 

de maio, com o tema “Com Maria 

queremos evangelizar a partir de 

Jesus Cristos”. Com muito amor e 

d e d i c a ç ã o ,  a s  p a s t o r a i s  

responsáveis por cada noite se 

esmeravam em apresentar uma Mês de maio, mês de Maria, 
acolhida bem fortalecida na fé, no tempo de renovar o carinho e a 
respeito e no amor, especialmente devoção a Nossa Senhora de 
para o público manifestar o que a Fátima. O dia 13 passou a ser no 
Virgem pediu: oração, conversão e Brasil um dia de graça e louvor para 
penitência. os fiéis e de pedida auxílio e 

Os encalços foram muito intercessão àquela cujo dever foi 
fortes nesse dia consagrado tanto a cumprir fidelidade a Deus nessa 

Joab Fonseca
Pascom do Mucuripe

Paróquia Nossa 
Senhora de Fátima
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Maria, como às mães. O público A Paróquia Nossa Senhora da 

estava atemorizado por causa de Paz, na Arquidiocese de Fortaleza, 

poss íve is  desorde i ros  que coletou doações para a diocese de 

poderiam tirar a tranquilidade da Jerémie, no Haiti. Na semana 

população, por causa também das passada, nos dias 26 e 27 de maio, 

torcidas, já que era dia de futebol e padre Virgínio Asêncio Serpa 

o estádio fica próximo, que não esteve no Rio Grande do Norte para 

sabem participar de torneios pedir solidariedade e colaboração 

esportivos, e torna o divertimento humanitária à Cruz Vermelha de 

uma baderna. Como Maria passa Natal, no sentido de que a 

sempre à frente de todos os seus instituição acompanhasse os 

adeptos, o evento religioso foi de trâmites legais do embarque no 

muita tranquilidade, embora o navio Almirante Saboia da Marinha 

pároco, padre Ivan reunido com as Brasileira. Contatos já vinham 

Forças Armadas, tanto da Polícia sendo realizados com a instituição 

Mi l i tar  como do Exérc i to,  para que se concretizasse o envio 

resguardou a multidão de fiéis na das doações.

caminhada da procissão. O povo “Foi uma alegria imensa poder 

guerreiro na fé lotou a praça com presenciar a saída dessas doações 

muito louvor e devoção para para os nossos irmãos haitianos. 

celebrar a missa de encerramento, Quero agradecer a solidariedade 

presidida pelo Arcebispo de humanitária e dedicação dos 

Fortaleza  que foi homenageado membros da Cruz Vermelha do Rio 

pelas suas ovelhas pela passagem Grande do Norte”, disse padre 

do seu aniversário. Virgínio.

Um terremoto de magnitude 7 

atingiu o Haiti no dia 12 de janeiro 

de 2010 quando mais de 200 mil 

pessoas morreram, 300 mil 
A Cruz Vermelha Rio Grande 

ficaram feridas e mais de um 
do Norte colaborou com o 

milhão, desabrigadas. O Haiti é o 
embarque de doações para o povo 

país mais pobre das Américas.
haitiano.

Conceição Rodrigues

Recordando

Paróquia Nossa 
Senhora da Paz
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Cruz Vermelha

Notícias 

Setor de Juventude 

A Cruz Vermelha iniciou seus 

trabalhos no Brasil no ano de 1907, 

com a ação do Dr. Joaquim de 

Oliveira Botelho. Junto com outros 

profissionais da área de saúde e 

pessoas da sociedade, ele A Região Nossa Senhora da 
promoveu uma reunião na Assunção sente-se muito honrada 
Sociedade de Geografia do Rio de em partilhar com todos os irmãos 
Janeiro, para lançamento as bases nossas atividades para o mês de 
da organização da Cruz Vermelha junho e julho. Como informamos 
Brasileira. Em 1908, foram no último boletim de maio, o mês 
discutidos e aprovados os de junho é dedicado a inúmeros 
Estatutos da Sociedade. Esta data santos, com especial devoção 
ficou consagrada como a de popular: Santo Antônio, São João e 
fundação da Cruz Vermelha São Pedro. Além das Festas do 
Brasileira, que teve como primeiro Sagrado Coração de Jesus, de 
Presidente o Sanitarista Oswaldo Nossa Senhora do Perpétuo 
Cruz. A Cruz Vermelha atua com Socorro, São Paulo e outros. Para 
base  nos  seus  p r i nc íp i os  julho queremos lembrar a memória 
f u n d a m e n t a i s ,  q u e  s ã o :  de São Camilo de Léllis.   
humanidade; imparcialidade; Mas a Região não limita seus 
neutralidade; independência; trabalhos a apenas festas, mas, 
v o l u n t a r i a d o ;  u n i d a d e ;  sobretudo,  ao  pro je to  de  
universalidade. Leia mais em evangelização e de estruturação de 
http://www.cruzvermelha.org.br/ nossas atividades. 

Na página Arquidiocese 

confira a galeria de fotos.

A Paróquia Nossa Senhora da Estivemos reunidos com a 
Paz fica na Rua Visconde de Mauá, representação de 9 paróquias, no 
905, Aldeota. Telefone: (85) 3224. dia 26 de maio, na Paróquia Nossa 
2 3 9 8  –  p á g i n a  Senhora do Perpétuo Socorro, para 

discutirmos a reestruturação do 

S e t o r  n a  R e g i ã o .  C o m o  

encaminhamento ficou decidido 

http://www.paroquiadapaz.org.br

/v2/

REGIÃO NOSSA SRA. 
DA ASSUNÇÃO

http://www.paroquiadapaz.org.br/v2/
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que todas as representações, Comunicação, no próximo dia 30 

presente na reunião, irão organizar de junho, para os membros da 

o Setor de Juventude Paroquial que Pascom da Paróquia Cristo 

reúne todas as representações Redentor. Na oportunidade 

juvenis da paróquia ou área trabalharemos as questões 

pastoral. No dia 28 de julho, relacionadas à comunicação e à 

estaremos reunidos novamente pastoral de comunicação. A 

para eleger a coordenação do Setor formação será ministrada por Alex 

de nossa Região. Ferreira, membro da Pascom da 

Região. 

A representação da Comissão 

participou nos dias 1, 2 e 3 de Para melhor informar a todos 

junho do Congresso Regional sobre nossas atividades estaremos 

Missionário, promovido pelo disponibilizando, através do site da 

Conselho Missionário Regional da Arquidiocese de Fortaleza, as 

CNBB Nordeste 1. O evento foi no t í c i as  de  nossa  Reg ião  

r ea l i z ado  em  Sob ra l .  Na  Metropolitana. Queremos com isso 

opo r tun idade  t raba lhamos  agil izar as informações. A 

questões missionárias iluminadas experiência começará a partir do 

pela ótica do Vaticano II. O próximo dia 18 de junho. 

trabalho da Comissão da Missão Serviço: site da arquidiocese – 

em nossa Região tem dois grandes 

polos de atuação: 1 – Criação e/ou  

Organização dos Comipas; 2 – Mais informações:

Execução do III Despertar  ou 

Missionário. Nossa próxima 

reunião será no dia 21 de julho, na Alex Ferreira,  

Paróquia do Cristo Redentor, às 8 secretário da Região e 

h o r a s .  C o n t a m o s  c o m  a  membro da PASCOM da Região. 

participação de todos. 

Pastoral da Comunicação 

A Pastoral da Comunicação 

estará realizando uma tarde de 

formação sobre Pastoral e 

Comissão da Missão
Notícias da Web

www.arquidiocesedefortaleza.org.

br

allexlestat@gmail.com

secassuncao@gmail.com

http://www.arquidiocesedefortaleza.org.br
mailto:allexlestat@gmail.com
mailto:secassuncao@gmail.com
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Paróquia São Pedro 
na Barra do Ceará

Paróquia do Carlito 
Pamplona

de junho de 1992 por dom Aloísio 

Lorscheider. O primeiro padre 

responsável pela Área Pastoral foi 
O arcebispo de Fortaleza, Dom padre Lino Allegri. Padre Lino 

José Antonio, criou nova paróquia trabalhou durante nove anos 
na Arquidiocese de Fortaleza: nestas comunidades. Após sua 
Paróquia São Pedro, na Barra do saída a Ordem dos Agostinianos 
Ceará. No dia 9 de junho, sábado, Recoletos (OAR) assumiu os 
às 15 horas, na Escola Paulo trabalhos. 
Petrola (Liceu das Goiabeiras), Informações com Socorrinha 
Barra do Ceará acontece uma (85) 3485.0737 na secretaria da 
f e s t i va  p rog ramação  com Paróquia.
apresentação das comunidades, 

pastorais e movimentos e show do 

cantor e compositor Zé Vicente. 

Cada comunidade vai apresentar 

teatro, musica e dança. Às 19 horas 
A Paróquia Nossa Senhora do Dom José Antonio preside a Missa, 

Perpétuo Socorro no bairro Carlito durante a qual realizar o ato de 
Pamplona realizará de 18 a 27 de criação da paróquia, apresentação 
junho a festa de sua padroeira. da nova imagem do padroeiro São 
Com o tema “Maria e os Pedro e posse do primeiro pároco, 
Sacramentos” a comunidade irá Frei Jesús María e dos vigários 
refletir cada noite um sacramento. paroquiais, Frei José Luis, Frei 
Padre Glailson William – Vigário Pedro e Frei José Alberto, todos da 
Episcopal da Região Nossa Senhora Ordem dos Agostinianos Recoletos.
da Assunção fará a abertura dos N a  o c a s i ã o  a s  s e i s  
festejos e o Arcebispo de Fortaleza, comunidades - São José, Nossa 
Dom José Antonio, o encerramento Senhora das Graças (Êxodo), São 
no dia 27. Diariamente às 19 horas Francisco, São Sebastião, São 
será celebrada Santa Missa. Todas Pedro e Nossa Senhora de Fátima - 
as noites, após a missa, haverá celebram, também, os 20 anos de 
eventos culturais e comidas típicas.presença missionária e pastoral na 

Barra do Ceará. A Barra do Ceará, 

agora Paróquia São Pedro, foi 

criada como Área Pastoral em 14 
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Visita Pastoral 
Missionária

Formação sobre o 
RICA 

Sociedade. 

Agradecemos também o 

esforço e o empenho de todas as 

pessoas que contribuíram direta e 

indiretamente para que a Visita 

acontecesse. 

Aconteceu de 17 a 20 de maio 

a Visita Pastoral Missionária na 

Paróquia Santo Antônio de Pádua – 

Maraponga. A Visita foi o encontro 

de D. José Antônio - Arcebispo de 

Fortaleza,  D. Rosalvo – Bispo 

Auxiliar, Pe. Daniel Morais – Vigário 

Episcopal, Frei Clévis Mafra – 

Pároco da Maraponga, e de tantos 

outros padres, fieis leigos e leigas, 

queridos agentes de pastoral que 

sustentam nossas comunidades 

com seus esforços e dedicação ao 

serviço gratuito a Deus e aos Aconteceu nos dias 19 e 20 de 
irmãos e irmãs. Como sempre foi maio um Encontro Formativo sobre 
u m  g r a n d e  m o m e n t o  d e  o Ritual de Iniciação Cristã de 
evangelização, encontro de Adultos, na Paróquia do José 
animação da caminhada de fé. Walter. O encontro foi uma 

Agradecemos ao Senhor Deus iniciativa da Escola de Formação e 
a grande graça daquele momento e Solidariedade Missionária – EFOSM 
ped imos- lhe  que cont inue – e contou com a assessoria de 
suscitando nos corações dos Jocelio Sousa, secretário da Região 
homens e mulheres esta fé para e coordenador da Pastoral de 
continuar a caminhada como “Povo Animação Litúrgica e Catequética 
de Deus” nestes “Tempos de da Região Episcopal.
Mudanças” e transformações, Foi um momento de estudo, 
pe l o s  qua i s  pa s sa  no s sa  reflexão, partilha e um grande 

REGIÃO NOSSA SRA. 
DA CONCEIÇÃO
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momento de revermos nossas 14h30min.

ações no que diz respeito ao 

comprometimento com nossa fé e 

como estamos em relação aos 

nossos irmãos e irmãs das É com grande alegria e imensa 
“Primeiras Comunidades”. O felicidade que apresento a toda a 
estudo faz parte do projeto da nossa  Reg ião  Ep iscopa l  -  
Paróquia de vivenciar esta nova Paróquias; Áreas Pastorais e 
forma de celebrar os sacramentos Comunidades - nosso PERIÓDICO 
na vida e na caminhada de fé das F O R M AT I V O  L I T Ú R G I C O -
Comunidades Cristãs. CATEQUÉTICO.  Pensado  e  

Agradecemos de forma confeccionado como uma Revista 
particular a Pe. Ruy, Pároco do José Formativa terá tiragem bimestral, 
Wa l ter,  F ranc isca  Pérs i co,  tendo como exemplar inicial os 
Secretária da Paróquia, EFOSM, e a meses de junho e julho de 2012. É 
todos e todas que participaram direcionado a todos (as) os (as) 
deste momento. leigos (as) que desejam e que 

Agenda sentem em seu íntimo a carência 
- Dia 12 – Encontro do Clero da pela formação contínua em nossa 

Região. Igreja.
- De 15 a 17 – Assembleia Pensamos temát i cas  e  

Eletiva da Pastoral da Criança, assuntos atuais dentro do contexto 
Setor 46. Local: Seminário São vivido e experienciado por nossa 
Camilo de Lélis, Sabiaguaba. Igreja Nacional, Regional e Local. 

- Dia 23 – Conselho Pastoral Desejamos profundamente que o 
da Região, a partir das 08h30min, mesmo seja valorizado e utilizado 
no Centro de Formação D. Aloísio como material de estudo e 
Lorscheider; - reunião da Equipe aprofundamento em nossa Região 
de Coordenação da Região Episcopal e em outras Paróquias de 
Episcopal, na Casa Paroquial de nossa Arquidiocese de Fortaleza.
Messejana; - encontro dos Com textos direcionados para 
Ministros da Palavra, às 14h a catequese, liturgia e reflexões 
30min, no Centro de Formação D. bíblicas, nosso Periódico Formativo 
Aloísio Lorscheider e  curso para resume o que há de melhor e mais 
novos Ministros da Palavra, às atual em assuntos abordados na 

Periódico Formativo

18
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Igreja do Brasil e do Mundo. convívio entre as famílias. Dentro 

Pedidos pelos telefones: (85) da programação o dia 9 de junho, 

3274-2588 / (85) 8833-7983 foi escolhido para ser um sábado 

Jocelio Sousa - Secretário da REM. missionário. O encerramento será 

Nossa Senhora da Conceição e realizado com procissão pelas ruas 

Coordenador do ET VERBUM. Cada da comunidade e missa presidida 

exemplar do periódico custa pelo pároco Pe. Denis Acácio.

apenas R$ 5,00. Esse valor ajudará 

a manter nosso periódico.

A Paróquia São Diogo, no 

bairro Cajazeiras, continua 

b a s t a n t e  e m p e n h a d a  n a  

construção do Santuário da Mãe da 

Divina. Programou no início do mês A comunidade Santíssima 
um café da manhã e promoverá Trindade da Paróquia N. S. das 
nos dias 22 e 23 de junho, a partir graças, Parque Santa Maria, 
das 18h, festa junina. Nesses dias, realizou de 26 de maio a 3 de junho 
dará início às 40 horas em a festa de seu padroeiro com o 
a d o r a ç ã o  a o  S a n t í s s i m o  seguinte tema: "Com a Santíssima 
Sacramento, ação instituída pelo Trindade queremos viver a 
fundador da Congregação dos revelação de Deus em família". A 
Padres Barnabitas, Santo Antônio comunidade prepara-se com muita 
Maria Zaccaria. luta para a construção de sua 

Acon te cem,  a i nda ,  na  capela.
paróquia de São Diogo, todo 1º A comunidade Santa Filomena 
sábado, às 18 horas, a oração do está realizando a trezena de Santo 
oficio e do terço e  a celebração da Antônio com o tema: "Com Santo 
Santa missa em honra a Nossa Antonio  queremos viver a Palavra 
Senhora, no Santuário Mãe da de Deus em família". Durante as 
Divina Providência.novenas a comunidade conta com 

Informações pelo fone: 3229-a presença amiga de padres 
3102 e 8801-6591.convidados para presidir a 

celebração eucarística  e com o 

Jocelio Sousa, secretário da Região Paróquia São Diogo 

Paróquia do Parque 
Santa Maria 
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Paróquia de Alto 
Alegre

Informes da Região 

e Padre Leonardo.  Todas as noites, 

após a novena e a Santa Missa, os 

paroquianos terão a oportunidade 
A Paróquia de Nossa Senhora de fortalecer seus laços no convívio 

do Perpétuo Socorro, Alto alegre, social, onde haverá a apresentação 
vive momentos de alegria. São de seresta, quadrilhas, Cristoteca, 
muitos os motivos de alegria para a festa dos anos 60, pagode, bingo, 
comunidade, tais como, a reforma  etc..
da Igreja Matriz (que diga-se de Na quarta-feira, dia 27, 
passagem está linda!) com seu haverá procissão seguida da Santa 
espaço de convívio e pastoral, o Missa. Padre Francisco José Duarte 
fortalecimento das comunidades, de Medeiros, pároco local, presidirá 
os grupos de ação pastorais e a celebração.
sacramentais, e, nesses dias, vive Informações na secretaria 
os preparativos da festa de sua paroquial através do telefone (85) 
padroeira. As equipes já estão 3472. 1418.
articuladas e empenhadas em 

fazer desse período mais que um 

período de festa, mas um momento 

forte de vivência da fé, de 

catequese e de fraternidade no 

bairro.

Dom José Antônio, arcebispo 

de Fortaleza, abrirá o festejos no 
1. No dia 26 de maio 

dia 17 de junho convidando todos a 
aconteceu no centro de Formação 

refletir o tema: “Com Maria rumo a 
Pastoral de Caucaia uma formação 

missão!”.  Durante as nove noites 
para os agentes das pastorais 

vários temas serão abordados e 
sociais da Região. O facilitador foi o 

alguns padres se farão presente 
Pe. Antonio Alves, vigário Episcopal 

para ajudar nas reflexões. São 
da Região. O tema: DIRETOS E 

eles: Padre Francisco Assis, Padre 
DEVERES DO CIDADÃO.

Gilson Soares, Padre José 
2. Aconteceu no dia 19 de 

Francisco, Padre Watson Façanha, 
maio o primeiro encontro da 

Padre Daniel Morais, padre Antônio 
articulação da segunda urgência da 

Furtado, Padre Alfredo, Padre Neto 
Ação Evangelizadora da Igreja no 

REGIÃO   N. SRA 
DOS PRAZERES
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Brasil. A urgência é voltada para a Capuan. Devem participar todos os 

temática da Igreja: casa de membros do Conselho Pastoral.

iniciação à vida cristã. O encontro 4. A Paróquia São Luís 

foi dividido em dois momentos. No Gonzaga comunica que se realizam 

primeiro, o religioso orionita, os festejos de seu padroeiro do dia 

Emivaldo Silva Nogueira, PODP, 9 ao dia 21 de junho. O tema neste 

estudante do segundo ano de ano é: SÃO LUIS GONZAGA, 

Filosofia da Faculdade Católica de PROTEGEI E ABENÇOAI AS 

Fortaleza, apresentou as Diretrizes FAMÍLIAS. Todas as noites a missa 

Gerais da Ação Evangelizadora da será presidida por um padre 

Igreja no Brasil 2011-2015. No convidado. Depois do ato litúrgico, 

segundo momento, o Pe. Edson de h a v e r á  b a r r a q u i n h a s  e  

Oliveira da Silva, PODP, articulador apresentações de bandas com 

da segunda urgência na Região, forró pé de serra, quadrilhas e 

apresentou algumas propostas outras atrações. 

para tornarem a urgência 5. A Paróquia Sagrado Coração 

conhecida nas 10 paróquias e 3 de Jesus celebra a 25ª festa do 

áreas pastorais que compõem a Padroeiro, de 8 a 17 de junho. O 

Região. Após a apresentação do Pe. tema é: No Coração de Jesus 

Edson, formou-se uma pequena f a z e m o s  m e m ó r i a ,

equipe que irá visitar as paróquias celebramos a história e 

e áreas pastorais, objetivando seguimos em missão. Na 

apresentar para os membros das assembleia preparatória da festa 

pastorais que se dedicam à do Sagrado Coração de Jesus foi 

iniciação cristã a importância da definido como tema geral: 25 anos 

urgência para a Igreja no Brasil. de Vida e Missão. Porém, 

Neste ano de 2012, a finalidade é constatamos que a Comunidade 

tornar a urgência conhecida em Cristã tem mais anos de vida, a 

toda a região presença da Igreja Viva é anterior. 

3. Acontecerá, no dia 23 de O tema quer destacar a chegada e 

junho, das 7h30min às 11h30min, presença da Ordem Franciscana a 

reunião do Conselho Pastoral da este local. A caminhada vem de 

Região. Tema: Estudo sobre o longe e precisa ser recordada, 

RICA. O encontro acontecerá na admirada e continuada. Após a 

paróquia de Santo Antonio, em criação da paróquia em 2 de 



fevereiro de 2004, na 1ª 

assembleia de 15/02/2012 quando  

foi apresentado o histórico de cada 

comunidade ao novo pároco 

“Aloísio esclareceu que a primeira 

missa no Conjunto Nova Metrópole 

No dia 5 de junho, na Paróquia foi na residência de D. Terezinha 

São João Batista – Aruaru, presidida pelo Pe. Vital, a segunda 

aconteceu o Encontro do Clero da foi no terreno onde atualmente 

Região. A temática escolhida foi o funciona o ABC e a terceira missa 

Ano da Fé. no colégio Romeu de Castro pelo 

Pe. Tula”. A história continua e 

seguimos em missão. A festa é 

Em resposta às Urgências da sempre um acontec imento 

Ação Evangelizadora da Igreja no marcante da caminhada. Nosso 

Brasil foi formada uma equipe na objetivo é convidar e integrar as 

Região para elaboração de um pessoas mais distantes e fortalecer 

C í r c u l o  B í b l i c o  p a r a  a s  a união entre as pastorais e 

comunidades já com o objetivo de comun idades ,  pa ra  ma io r  

encaminhar ações concretas participação na Igreja e ação 

dentro da Urgência “Animação missionária, evangelizar e envolver 

Bíblica da Vida e da Pastoral”. O as pessoas nos trabalhos da 

encontro da equipe será no dia 12 comunidade, celebrar a caminhada 

de junho das 8h30min às 12h na conjunta, recriar e conviver com 

Sede da Região, em Guanacés. outras pessoas presentes no 

ambiente festivo e adquirir 

r ecu rsos  f i nance i ros  pa ra  
No dia 16 de junho das 8h às manutenção, missão e ação social. 

16h na sede da Região será Vamos recordar o passado, viver o 
realizada mais uma etapa da Escola presente e olhar o futuro de mãos 
de Formação. Estudaremos as estendidas para Deus e para os 
Cartas Paulinas e o Sacramento do irmãos.. A festa é de todos, com 
Batismo. Na dimensão bíblica os todos e para todos. A festa é nossa.
alunos terão a oportunidade de 

refletir sua caminhada, sua 

Encontro do clero

Equipe do Círculo Bíblico

Escola de Formação 

Mazé Laurino –  secretária da Região
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REGIÃO  PRAIA 
S. PEDRO E S. PAULO



missão, tendo como referência São 

Paulo e suas viagens missionárias. 

Na dimensão sacramental o 

aprofundamento do Sacramento 

do Batismo. Será um momento 

ainda de partilha e de vivência 

pastoral em suas comunidades.

A Paróquia de Acarape, na 

Região Nossa Senhora da Palma, 
No dia 19, terça-feira, das 9h promove de 16 a 24 deste mês os 

às 12h estarão reunidos todos os festejos de seu padroeiro, São João 
m e m b r o s  d a  e q u i p e  d e  Batista. Como motivação central 
coordenação da Região. O encontro foi escolhido o seguinte tema:   
s e r á  o p o r t u n o  p a r a  o s  “Com  São João Batista, 
encaminhamentos dos trabalhos queremos evangelizar  a partir 
da Região. de Jesus Cristo”. No decorrer das 

nove noites outros subtemas 
No dia 23 acontecerá o conduzirão as novenas.  A festa 

Encontro do Conselho de Pastoral. que iniciará com alvorada seguida 
Todos os padres, representantes de café comunitário no seu 
das pastorais e movimentos p r ime i r o  d i a  t e r á  v á r i o s  
continuarão refletindo a missão da homenageados: cavaleiros e 
Igreja a partir das urgências da boiadeiros; as famílias; os 
Ação Evangelizadora da Igreja no costureiros, os professores e 
Brasil e ainda a importância dos estudantes, os motoristas, as 
Conselhos de Pastoral em suas domésticas, os pedreiros, os 
diversas instâncias. O Encontro militares e civis, funcionários 
será em Guanacés, das 8h às púb l i cos  e  vereadores  do 
12horas. m u n i c í p i o ,  e ,  a i n d a ,  o s  

profissionais da saúde.  Foram 

convidados para presidir a 

celebração eucarística de cada 

noite: Pe .Rodrigo, pároco de Ideal; 

Pe. Daniel, pároco de Barreira; Pe. 

Paróquia de Acarape

Equipe de coordenação 

Conselho de Pastoral

Erivan, Secretária da Região
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Evandro, pároco de Aracoiaba; Pe. noitários serão celebrados por 

Mauricio, pároco de Ocara; D. padres convidados.

Rosalvo, bispo auxi l iar da Dia 22/06 - Pe. Daniel 

Arquidiocese de Fortaleza e Pe. (Pároco)

Cláudio, pároco de Aratuba e Dia 23/06 - Pe. Claudio 

vigário episcopal da Região Nossa (Pároco de Aratuba)

Senhora da Palma. Dia 24/06 - Pe. Rafhael (Reitor 

No dia 24 de junho, dia de São do Seminário Propedêutico)

João Batista, acontecerá às 18 Dia 25/06 - Pe. Rodrigo 

horas a procissão com a imagem de (Pároco de Ideal)

São João Batista pelas ruas de Dia 26/06 - Pe. Pedro, CM 

Acarape e a solene Celebração (Formador do Seminário Lazarista)

Eucarística. Após a Missa haverá Dia 27/06 - Pe. Jares (Vigário 

show do Cantor Naldo José e Paroquial de Aratuba)

Banda. Coordena os trabalhos Pe. Dia 28/06 - Pe. Nonato 

Luiz Abner, Pároco da Paróquia de (Pároco de Redenção)

Acarape. Dia 29/06 - 9h - Pe. Abner 

(Pároco de Acarape)

19h - Pe. Glailson (Vigário 

Paroquial de Vila Velha - Fortaleza)

Dia 30/06 - Pe. Adair (Pároco A Paróquia de São Pedro, em 
de Pacajus)Barreira, celebra a festa de seu 

Dia 1º/07 - Pe. Daniel (Pároco)padroeiro no período de 22 de 
A p ó s  a s  C e l e b r a ç õ e s  junho a 1º de julho. Neste ano a 

Eucarísticas haverá movimento na festa tem como tema "São Pedro 
parte social, com apresentações liga no céu o nosso desejo de 
culturais e um rifão de vários difundir a saúde em Barreira". A 
prêmios no ultimo dia.abertura contará com alvorada 

Neste clima de muita festa, a festiva e o hasteamento das 
Paróquia anima e prepara os fiéis, bandeiras pela manhã, e carreata 
comunidades, grupos, pastorais e saindo da praça da comunidade de 
movimentos para a grande Visita Córrego a partir das 17h30. 
Pa s t o r a l  M i s s i o n á r i a  q u e  Durante os festejos acontecerão 
acontecerá de 12 a 15 de julho. missas nas ruas da cidade e os 
Neste período estamos recebendo 

Paróquia de Barreira 
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em nossa paróquia para uma Equipe do Catecumenato em 

formação, as Irmãs Junioristas da Canindé, a partir das 8 horas.

Congregação das Filhas do Amor 

Divino. O processo formativo será 

de 10 a 17 de julho. Fechando 

esses grandes momentos, a 

Paróquia vivenciará nos dias 20, 21 
A Paróquia de Paramoti já se e 22 de julho o 8º Encontro de 

prepara para celebrar os festejos Casais com Cristo concluindo esses 
de sua Padroeira Senhora momentos festivos. 
Sant'Ana. Esse ano a Pré-Festa irá Informações:  Pe. Daniel, (85) 
acontecer em dois finais de 9134.3576 ou 9138.9441.
semana. A abertura será no dia 01 

de julho e terá a seguinte 

programação:

- Dia 01/07 (domingo)  

Abertura da Pré-Festa, às 19 horas 

- Dia 15 de junho: visita da 

PASCOM à Paróquia de São Miguel 

Arcanjo em Itapebuçu, às 18 

horas.

- Dia 16 de junho: reunião da 

Equipe de Coordenação da Região 

Sertão, às 8 horas, na Paróquia 

Senhora Sant'Ana, em Paramoti.

- Dia 23 de junho: reunião do 

Conselho Ampliado da Região 

Sertão na Paróquia Nossa Senhora 

das Dores, em Campos Belos, às 8 

horas.

- Dia 30 de junho: encontro da 

Paróquia Senhora 
Sant'Ana

Agenda da Região

REGIÃO  SERTÃO 
S. FCO DAS CHAGAS
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na Igreja Matriz. Deus, simplificação dos ritos etc., 

- Dia 06/07 (sexta-feira)  principalmente com a finalidade de 

Bairro Arrudas – na Igreja Rainha proporcionar uma participação 

de Todos os Santos. ativa e consciente de toda a 

- Dia 07/07 (sábado)  Bela assembleia. De fato, no decorrer 

Vista e Serrote – na Igreja de Santa dos séculos, o povo foi ficando à 

Luzia. m a r g e m  d a  c e l e b r a ç ã o ,  

- Dia 08/07 (domingo)  Centro principalmente porque não 

– Vicente Farias – Conjunto entendia mais a língua latina. Os 

Habitacional e Santa Cecília – na r i tos foram perdendo sua 

Igreja Matriz. referência explícita e direta, com a 

O b s :  N o s  b a i r r o s  e  Santa Ceia e, em certas épocas, 

c o m u n i d a d e s  t e r e m o s  a  pareciam antes um espetáculo 

Celebração Eucarística e a Parte teatral, mais para ser assistido e 

Social. admirado do que um sacramento 

Caminhada com a Imagem de para ser celebrado e participado. E 

um bairro para o outro, de uma a Missa passou a ser objeto de 

comunidade a outra. devoção, multiplicando-se sua 

 - Dia 12/07 (quinta-feira)  celebração principalmente por 

Setor II – na comunidade de causa das almas do purgatório. Por 

Tamanduá. causa de tais abusos, houve uma 

- Dia 13/07 (sexta-feira)  grande reforma feita pelo Papa Pio 

Setor II – na comunidade de Poço V, após o Concílio de Trento, no 

Vermelho. século XVI. Ele uniformizou o rito 

- Dia 14/07 (sábado)  Setor III da Missa, fixando-o com inúmeras 

– na comunidade de Ramalhete. regrinhas (rubricas), sacralizando 

a língua latina e centralizando no 

Vat icano qua lquer  mín ima 

mudança. Não teve qualquer 

preocupação pastoral e muito O Concí l io Vat icano II  
menos atenção à participação ativa provocou uma forte renovação 
do povo. litúrgica, mudando elementos 

secundários, como língua, vestes, 

posições, organização dos textos, 

variedade maior da Palavra de 

Reformas atuais 

(próximo mês veremos: Nosso ritual atual)
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NASCIMENTO ORDENAÇÃO
2    Pe. Roberto Carlos Mossi, CSJ 1 Pe. Reginaldo Guimarães Lima
3 Frei José Otacílio Félix da Silva, OFMcap 2 Pe. Edward Joseph Kavanagh, C.Ss.R
4 Pe. Rui Ari Azevedo Pinheiro de Lima, FN 3 Pe. Alex Ludo Willy Hulsmans
5 Pe. Juan Manuel Rodríguez Martín, MCCJ 3 Pe. Pedro Gotardo Donatti, CM
5 Pe. João Bonifácio dos Santos, CM 4 Pe. Luís Amado Vanegas Gómez, CJM
5 Frei Osmar Holanda P.dos Santos, OFMCap 7 Pe. Edilson Ferreira Leite
7 Pe. José Álvaro Campos Vieira 7 Pe. Fco Sydney de Macedo Gonçalves, SDS
8 Pe. Edmilson Mendes Menezes 9 Pe. José Almeida de Freitas
8 Diác. Fernando Gomes da Silva Filho 10 Pe. Francisco Ivan de Souza
9 Pe. Francisco Belarmino Gomes, SCJ 10 Pe. Jorge Sérgio Pinto de Sousa, MI
9 Pe. Camilo João Munaro, MI 12 Pe. José Dias Corrêa, FN
9 Frei José de Ribamar P. da Silva, OFMcap 13 Dom Lucas (Lucivaldo) Soares da Silva, OSB
10 Diác. Moacir Sales Lima 15 Pe. Valdecir Paulo Martins, SDN
11 Diác. Frei Sérgio Moura Rodrigues, OFM 15 Pe. Jackson Alves de Carvalho, SJ
11 Pe. Piter (Peter J.) Mc Carthy, C.Ss.R 16 Pe. Luiz Abner Cavalcante de Almeida
13 Pe. Carlos André Soares Teodósio, SDN 17 Pe. Wodson Viera Alves, SDB
14 Pe. André (Patrick) Harkin, C.Ss.R 17 Pe. Gilson Marques Soares
14 Pe. Antônio Robério Martins de Queiroz 18 Frei Gláuber Pinheiro Barros, OFMcap
14 Pe. Eduardo Fabrício Damasceno Cruz, INJ 18 Frei Jesús María López Mauleón, OAR
15 Diác. José Ney Gonçalves Montenegro 20 Pe. Clairton Alexandrino de Oliveira
15 Frei José Batista Fernandes Sobrinho, OFM 20 Pe. Eugênio Pacelli Correia Aguiar, SJ
16 Pe. Rômulo dos Anjos Silva, CCSh 21 Frei José Luís Villanueva Landibar, OAR
17 Pe. Antônio Raimundo de Souza Rodrigues 22 Pe. Luís Gabriel Mendoza Morales, CJM
17 Pe. Fábio do Nascimento Deodato 22 Pe. Hermano (Hendrikus G.) Mestrom, CM
17 Pe. Brendan Coleman Mc Donald, C.Ss.R 22 Pe. Judikael Castelo Branco, FN
18 Pe. José Linhares Arcanjo 23 Frei Adimar Colaço, OFM
19 Pe. José Airton Lima 23 Pe. Luiz Gonzaga Gomes de Almeida, SJ
21 Pe. Joaquim Colaço Dourado 25 Pe. Alfredo José Niedermaier, MSC
23 Pe. Ermanno Allegri 26 Pe. Ponciano Petri, SJ
23 Pe. Guilherme Gomes da Silva Neto 26 Frei Santiago Sánchez Sebastián, OAR
24 Pe. Francisco José Duarte de Medeiros 26 Frei José Alberto Moreno Carrillo, OAR
25 Frei Santiago Sánchez Sebastián, OAR 26 Pe. Carlos André Soares Teodósio, SDN
26 Pe. Antônio Cláudio Pereira de Oliveira 27 Pe. Francisco Everton Gomes Mendes
27 Pe. Manoel Lemos Amorim 27 Pe. Francisco Alves dos Santos, MI
27 Pe. Carlos Buzaneli, MSC 28 Pe. Luís Araújo Pinto Júnior, SJ
28 Pe. Marcus Aurélio Alves Mareano, INJ 28 Pe. Antônio José Garcês de Oliveira, CM
28 Pe. Ambrósio F. Mascarenhas, SDS 29 Pe. Eliezer Moreira César
30 Pe. José Benício Nogueira 31 Pe. Pedro (Petrus W.) Van Erk, CM
31 Pe. Albino Buffoli, FN

PRESBÍTEROS  - aniversariantes de julho
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Medalha Boticário ao 
Padre Gilson Soares

passaram pelas principais ruas do 
bairro. Também se destaca pela 
luta de melhorias para o bairro, 

No dia 15 de maio, o pároco da como a reforma da Praça do açude 
Paróquia Senhor do Bonfim, padre João Lopes.
Gilson Marques Soares, foi Fortalezense de origem, Padre 
homenageado  na  Câmara  Gilson Soares nasceu no dia 7 de 
Municipal de Fortaleza com a outubro de 1947. Passou a infância 
medalha Boticário Ferreira, a mais no bairro Jacarecanga. Filho do 
importante comenda da CMF, casal Geraldo e Bernarda, o 
entregue uma vez por ano a menino Gilson sempre gostou de 
personalidades que contribuem ler. Aos cinco anos, como coroinha 
com o próximo, com a sociedade. A da Igreja do Patrocínio, localizada 
homenagem foi proposta pela no Centro de Fortaleza, já 
vereadora Eliana Gomes, (PCdoB), demonstrava vocação pela vida 
em julho de 2010, e aprovada em religiosa. Com apenas 11 anos de 
votação pelos 41 vereadores da idade já integrava o seminário da 
CMF. Várias personalidades Prainha, o mesmo em que estudou 
cearenses já foram escolhidas para o ilustre Pe. Cicero Romão Batista. 
receber essa comanda, entre No dia 17 de julho de 1976, foi 
outros, o padre Lino Allegri, da ordenado sacerdote por dom 
Arquidiocese de Fortaleza. Aloísio Lorscheider. Cursou 

Sinônimo de Comunicação, Teologia, Direito e especializou-se 
Padre Gilson, desenvolve por onde em Liturgia. 
passa, além dos trabalhos Nesses 36 anos de caminhada 
religiosos, lutas em defesa do sacerdotal, o padre já trabalhou 
direito ao próximo. No bairro como pároco ou vigário paroquial 
Ellery, foi o principal expoente na nas paróquias de Nossa Senhora 
transição da Capela de Nossa da Glória, Conjunto Ceará, São 
Senhora de Lourdes a paróquia, Geraldo, Messejana, Fátima, Lagoa 
ocorrida no dia 11 de fevereiro Redonda  e é o atual pároco da 
deste ano. No Monte Castelo, Paróquia Senhor do Bonfim, no 
desenvolve trabalhos pastorais Monte Castelo. Padre Gilson é, 
com a Juventude: no dia 3 de t a m b é m ,   a s s e s s o r  d e  
março deste ano, reuniu cerca de comunicação da Conferencia 
10 mil jovens para acompanhar a Nacional dos Bispos (CNBB), no 
peregrinação dos símbolos da Ceará, apresenta o programa de 
Jornada Mundial da Juventude, que rádio Vida Missionária (7h às 8h), 
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na FM Dom Bosco (96,1 MHz) e é o t o r n o u - s e  d i o c e s a n o  n a  
padre Oficial do  Fortaleza Esporte arquidiocese de Fortaleza. Exerceu 
Clube.  seu ministério sacerdotal nas 

informações: Rodrigo Neto (85) paróquias de Quixeramobim, 
8874.6272 Guanacés e Redenção. Em seguida 

Comunicação Senhor do Bonfim viajou e passou vários anos na 
diocese de Campo Mourão, Paraná, 
e posteriormente na arquidiocese 
de Manaus, Amazonas. No final dos 
anos 70, voltou para Fortaleza. 
Desde então foi vigário paroquial 

A Arquidiocese de Fortaleza com de Messejana, depois pároco de 
pesar comunica  o falecimento do Aquiraz e, nos últimos anos, 
querido  Padre Antônio Augusto vigário paroquial de Aquiraz.
Guerra Sobreira Barata Pimentel, 
80 anos, vítima de problemas 
cardíacos. Padre Pimentel faleceu 
no dia 29 de maio de 2012, no 
hosp i t a l  do  Co ração ,  em 
Messejana.

Seu corpo foi velado na Igreja 
Matriz da Paróquia São José de 
Ribamar, onde foi pároco durante 
alguns anos e atualmente era 
vigário paroquial. 

Dom Rosalvo Cordeiro de Lima, 
bispo auxiliar de Fortaleza, 
presidiu a missa de corpo presente. 
Em seguida seu corpo foi levado 
para o Cemitério Parque da Paz.

Pe P imente l  nasceu em 
Quixeramobim no dia 25de março 
de 1932. Entrou na Congregação 
dos Padres Salvatorianos. Foi 
ordenado presbítero em 8 de 
dezembro de 1959. Alguns anos 
depois, saiu dos salvatorianos e 

Falecimento do Padre 
Pimentel
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PASTORAIS

Jornada Mundial da 
Juventude

o Rio de Janeiro e, desde 1997, 
atividades que acontecem uma 
semana antes, chamada de pré-

A Semana Missionária será o jornada. No Brasil, o diferencial 
diferencial do encontro que será que a pré-jornada passará a 
acontecerá no Brasil em relação às se r  chamada  de  Semana  
demais já ocorridas. Missionária”, contou.

Aconteceu no dia 30 de maio O projeto da Semana 
uma reunião de apresentação dos Missionária foi elaborado pelas 
trabalhos prévios para a Jornada lideranças de movimentos de 
Mundial da Juventude, na sede do jovens no Brasil e apresentado ao 
Re g i o n a l  N o r d e s t e  I  d a  Pontifício Conselho para os Leigos, 
Conferência Nacional dos Bispos organismo da Sé Romana 
do Brasil - CNBB.  O encontro responsável pelos encontros 
contou com a presença de Padre mundiais da juventude com o 
Toninho e Padre Sávio Ribeiro, papa, e foi aprovado. “Este projeto 
ambos,  da Comissão Pastoral para também foi mostrado em uma 
a  J u v e n t u d e  d a  C N B B .  reunião com representantes de 98 
Padre  Ton inho expôs  aos   conferências episcopais, na 
representantes de expressões Espanha. A ideia foi muito bem 
juvenis das nove dioceses que aceita e é grande a expectativa dos 
compõem o Regional documentos demais países em  relação à JMJ no 
de estudo e orientações sobre o Brasil”, disse o sacerdote.
Dia Nacional da Juventude e a  
Campanha da Fraternidade que no A Semana Missionária acontecerá 
próximo ano terá como tema nas 276 dioceses católicas do país. 
Juventude e Fraternidade. “Fé, solidariedade e cultura é o 

Ficou a cargo de Padre Sávio tripé inspirador das  atividades 
apresentar a novidade da Jornada que acontecerão de 16 a 20 de 
Mundial da Juventude que julho de 2013 que espera receber 
acontecerá de 23 a 28 de julho de jovens oriundos de 193 países. Faz 
2013, no Rio de Janeiro, em p a r t e  d a  p r o g r a m a ç ã o  
relação às demais já ocorridas. “A evangelização de casa em casa, 
Jornada é composta pelas visita a presídios e hospitais, além 
atividades na cidade sede, no caso, da exposição da cultura local 
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através de eventos culturais”, todos possam se envolver ainda 
esclareceu Pe. Sávio. mais neste projeto”, disse.

O objetivo do evento não é Comunidade Católica Shalom
simplesmente  movimentar a fé. Assessoria de Imprensa
“Queremos, através da Jornada  
Mundial da Juventude promover a 
formação integral do jovem. Por 
isso fazem parte da programação Centro de Defesa
atividades voltadas para a cultura e O Centro de Defesa e 
o desenvolvimento. Já são muitos Promoção dos Direitos Humanos 
os grupos que se mobilizam para da Arquidiocese de Fortaleza, 
aprender uma nova língua, por CDPDH, tem nova direção.  Foi 
exemplo”, exemplificou o padre. nomeado Diretor da instituição o 

O  e n c o n t r o  t a m b é m  padre Emíl io Castelo pelo 
movimenta a economia e o arcebispo Dom José Antonio 
turismo. Somente na arquidiocese A p a r e c i d o  To s i  M a r q u e s ,  
de Fortaleza, pelo menos vinte mil escolhendo-o dentre uma lista 
jovens peregrinos são esperados. tríplice votada, conforme seu 
Na última Jornada Mundial da estatuto, em Assembleia Eletiva, 
Juventude com o Papa, a Câmara realizada aos dezesseis dias do 
do Comércio de Madrid e da mês de março de 2012. 
Confederação de Empresários Na mesma assembleia, 
estimou em 160 milhões de euros o t ambém  f o ram  e l e i t o s  e  
total arrecadado durante o empossados os outros membros 
encontro. da Diretoria que fica assim 

Em substituição a Dom José constituída:
Luiz, hoje bispo em Pesqueira - PE, Diretor – Pe. Emílio Castelo;
Dom Odeli Magri, da Diocese de Secretário – Francisco 
Sobral, foi nomeado como bispo Vladimir Lima da Silva; 
referencial para a juventude. O Tesoureira – Vânia Lúcia 
bispo esteve presente no encontro. Martins Pereira; 
“Avalio como positivo e proveitoso Conselho Fiscal - Maria da 
este treinamento. É a primeira Conceição de Almeida, Francisca 
reunião nesta função e percebi Nobre da Silva e  Francisco José de 
uma boa participação dos líderes. Melo Rogério.
Esperamos que a partir de julho, 
data que será dada a largada para 
a Jornada Mundial da Juventude, 

Vanderlúcio Souza
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Pastoral da 
Sobriedade

5ª. Semana Social 
Brasileira 

Semana Social 
Arquidiocesana 

Setor Juventude

JMJRio2013, religião, Igreja e 
oração. Nesse blog também serão 
postadas notícias dos Movimentos, 

Aconteceu nos dias 18, 19 e Pastorais e Regiões Episcopais. 
20 de maio na Paróquia de São José A coordenação do blog está 
de Ribamar uma formação para com Guilherme G. Azevedo, 
novos agentes da Pastoral da articulador da Juventude Mariana 
Sobriedade na cidade de Aquiraz. Vicentina na Arquidiocese de 
Participaram do encontro sete Fortaleza e CNBB NE 1.
comunidades: Chácara da Prainha,  Contato: Tel:  85 3334 2046
Matriz, Riviera, Tapera, Jacundá, 
Divineia e Prainha. A formação foi 
ministrada por Daniele Santos e 
Rogé r i o  Me l o ,  a s sesso res  
arquid iocesanos.  A equipe 
agradece o convite e apoio do 
pároco Padre Robério Queiroz pela 
realização desse momento que 
com certeza vai ficar marcado na 
vida de todos que durante os três As Pastorais Sociais CEBS e 
dias se aprofundaram na mística e organismos da Arquidiocese de 
na literatura da Pastoral da Fortaleza iniciaram o processo de 
Sobriedade. realização da 5ª. Semana Social 

Brasileira (SSB) com uma reunião 
realizada no dia 14 de maio no 
Centro de Pastoral “Maria Mãe da 
Igreja”. O encontro aconteceu logo Com o objetivo de estreitar os 
após o seminário de abertura da l a ç o s  e  i n t e n s i f i c a r  a s  
Semana Social Brasileira no comunicações na juventude da 
Regional Nordeste I. O tema arquidiocese foi criado um novo 
central da 5ª. SSB é “Estado para espaço de encontro virtual para o 
que e para quem?”. Esse processo Setor Juventude.
acontece até o dia 7 de setembro É o blog
quando será realizada a 5ª. SSB de  , 
31 de agosto a 7 de setembro com um canal de divulgação do Setor, 
a realização do 18º. Grito dos de discussões sobre juventude, 
Excluídos com o tema “Queremos acompanhamento das atividades, 

juventudefortaleza.blogspot.com
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um Estado a serviço da nação, que (MAB), Regilvânia; 
garanta direitos a toda a Finanças – Fernanda, Ana 
população!”. O seminário de Lourdes e Isabel.
abe r t u ra  da  5 ª .  SSB  na  
Arqu id iocese  de  For ta leza  
acontecerá nos dias 13 e 14 de A Semana Social Brasileira no 
julho e a realização da Semana Regional dá continuidade aos 
será de 31 de julho a 7 de debates sobre “Megaprojetos, 
setembro. Megaeventos”, que acontecem 

Os processos de articulação desde o ano passado. As Pastorais 
do Grito dos Excluídos e Excluídas e Sociais CEBs e Organismos do 
Semana Social Brasileira se Regional iniciaram um processo de 
fundiram com os objetivos de levantamento sobre os impactos 
facilitar uma melhor organização e dos  Grandes  P ro je tos  da  
andamento das atividades, já que Mineração, do Agronegócio, do 
os dois momentos caminham Tu r i s m o ,  d a  E s p e c u l a ç ã o  
juntos desde o seu nascedouro. As Imobiliária, das Barragens, das 
plenárias de articulação da 5ª. Eólicas, da Copa e do Aquário que 
Semana Social Brasileira e Grito agora serão trazidos para os 
dos Excluídos acontecem todo debates no processo da Semana 
terceiro sábado de cada mês no Social Brasileira em nível regional e 
Centro Pastoral Maria Mãe da arquidiocesano.
Igreja, sempre no horário das 8h às 
11h30min.

A Semana Social é um evento 
Articulação e infraestrutura – nac iona l  programado para 

Caetano, Geni, Lucia, Paulo, Tita, acontecer em três níveis: 
Ana Maria, Memória, Sinval, diocesano, regional, nacional. Os 
Nonato, Cirlandio, Alfredo, Rejane; bispos do Brasil, em unanimidade, 

Divulgação e Comunicação – disseram sim à realização de mais 
Francisco Vladimir, Jeane, Pedro u m a  S e m a n a  S o c i a l ,  n a  
Carlos, João Paulo; Assembleia Geral do Episcopado 

Animação, Cultura e Mística – Brasileiro de 2011. Somos 
Conceição, Iracema, Cardoso, sabedores da importância e do bem 
Maciel, Rita de Cassia, Suzi, Paulo que as Semanas Sociais têm feito 
Henrique e Danielle; ao povo brasileiro.

Metodologia e Formação – Ir. A Semana Social Brasileira 
Eléia, Rejane, Memória, Leidiano quer discutir o Estado brasileiro e 

Semana Social Regional 

Semana Social Nacional 
Equipes já constituídas: 
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sua democratização. Quer instigar Desafios e perspectivas pastorais), 
localmente nossas comunidades, em que se afirma que a Igreja no 
paróquias, pastorais, organismos, Brasil priorizou renovar a opção 
movimentos, a que debatam, afetiva e efetiva pela juventude na 
juntamente com os movimentos busca conjunta de propostas 
soc ia is  da soc iedade c iv i l  concretas que favoreçam a 
organizada, os problemas da evangelização juvenil em suas 
cidade, do estado e da nação. diversas realidades.  Diz Dom 

O encerramento do processo Odelir: “ No ano em que estaremos 
nacionalmente acontecerá no ano nos preparando para participar da 
de 2013 nos dias 22, 23, 24 e 25 de Jornada Mundial da Juventude que 
maio. será sediada no Rio de Janeiro em 

Informações com Ana Maria 2013, queremos manter vivo o 
Freitas (Cáritas Arquidiocesana de espírito de unidade que foi 
Fortaleza) (85) 3388. 8716; Geni vivenciado em plenitude por todos 
Sobreira (membro da equipe de os carismas e expressões juvenis 
articulação das Pastorais Sociais, de nossas dioceses por ocasião da 
C E B s  e  O r g a n i s m o s  d a  peregrinação dos símbolos da JMJ 
Arquidiocese de Fortaleza); em nosso regional. Uma das ações 
Francisco Vladimir (Pastoral do concretas apresentadas através do 
Migrante e Secretariado de documento foi o fortalecimento do 
Pastoral da Arquidiocese de Setor Juventude. Na CNBB, nos 
Fortaleza) (85) 3388. 8702. regionais e dioceses”.

Sobre a atual organização da 
juventude o bispo ressalta: “O 
Setor, atualmente Comissão 
Episcopal  Pastora l  para a 
Juventude, é o espaço que articula, 

Em carta enviada ao Setor convoca e propõe orientações para 
Juventude, Dom José Odelir Magri, a Evangelização das Juventudes, 
mccj, bispo da Diocese de Sobral e respeitando o protagonismo 
bispo referencial da Comissão juveni l ,  a diversidade dos 
Pastoral para a Juventude no carismas, das pastorais de 
Regional NE 1, convoca os jovens a juventude e dos organismos de 
permanecerem fortes na fé e na jovens. No Regional NE 1, o setor 
unidade, citando o Documento 85 tem dado passos importantes 
(Evangelização da Juventude – desde sua articulação em torno das 

Comissão Pastoral 
para a Juventude
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Pastorais de Juventude (PJMP, PJ, Regional da PJ, da PJMP, da PJR dos 
PJR e PJE), através de suas Movimentos que compõem o 
assembleias, ações em comuns e FAMEC e que trabalhem com 
pe lo  compromisso  com a  jovens, da JUFRA, do Marial 
evangelização juvenil. O empenho, Vicentina, do Movimento Encontros 
dedicação e abertura das PJs de Jovens Shalom (Shalom 
tornaram possível fazer do Setor Português) e do Grupo de Reflexão 
uma agradável realidade para o Juventudes da CRB.
conjunto da diversidade de A assembleia acontecerá na 
experiências e carismas juvenis em Casa de Retiros São Francisco, 
nosso regional”. E continua “Desde situada na Rua Manoel Damasceno 
a Assembleia Regional do Setor, da Costa, nº 571, bairro Catolé em 
realizada em 2010, pode-se Horizonte – CE, a 40 km de 
perceber sinais de esperança que Fortaleza. A taxa de inscrição será 
foram semeados a partir das de R$ 60,00 por pessoa.  A 
diversas iniciativas promovidas nas coordenação do evento lembra aos 
Dioceses e pelos diversos carismas participantes que levem rede, 
e expressões juvenis. Agora é roupas de cama e de banho. Para 
tempo de avaliar e redefinir melhor comodidade de todos a 
caminhada, para isso realizar-se-á equipe fretou um ônibus para 
nos dias 06 a 08 de julho de 2012, a garantir o deslocamento de 
I Assembleia da Comissão Pastoral Fortaleza a Horizonte saindo da 
para a Juventude. Na oportunidade rodoviária central por volta de 
estaremos refletindo sobre a 17h30min. Cada participante 
caminhada da juventude no contribuirá com uma taxa de R$ 
regional, construindo prioridades 10,00 por pessoa para custear as 
para ação evangelizadora junto aos despesas com o ônibus.
jovens e elegendo a nova Os organizadores lembram 
coordenação para a comissão”. que as dioceses, pastorais e 

Segundo as Diretrizes do movimentos precisam confirmar 
Setor de Juventude, aprovada na c o m  a n t e c e d ê n c i a  s e u s  
última assembleia, deverão representantes através de um 
participar dois (2) representantes formulário on-line que está 
de cada diocese e das regiões d i s p o n í v e l  n o  b l o g  
episcopais da Arquidiocese de  
Fortaleza, um (1) representante da ou pelo telefone do diácono Carlos 
RCC Regional, da Coordenação (88) 88278177 e 9915-8283 e para 

http://botefeceara.blogspot.com/

35Boletim Informativo - junho de 2012

http://www.sejuce.blogspot.com/


maiores informações podem ligar ocaso, para que a vida seja vivida 
para Reinaldo e Chiquinho (88) plenamente.
3611-1149 – Cáritas de Sobral. O fenômeno migratório 

possui uma importância peculiar na 
perspectiva da saúde e precisa de 
pessoas generosas para abraçar os 
desafios que são muitos.

A 27ª Semana do Migrante na 
Arqu id iocese  de  For ta leza  
acontecerá de 17 a 24 de junho. 

- 17/06: Missa de Abertura
Num cenário de aceleradas 

Local: Paróquia Cristo Rei. 19h.
mudanças e crescente mobilidade 

- 17 a 24: Celebração dos Círculos 
humana, a 27ª Semana do 

Bíblicos - 27ª Semana do Migrante
Migrante  pretende ser um 

Local: Paróquias do Otávio Bonfim, 
instrumento para alçar um voo de 

Parangaba.
esperança, impulsionado pela fé, 

- 18/06: Missa do Dia Nacional do 
na perspectiva do amor doação, a 

Migrante. Às 19 h, na Paróquia São 
fim de “que a saúde se difunda 

João Batista – Horizonte, Ceará.
sobre  a terra”  (cf. Eclo  38,8).

- 24/06: De 8 às 12 h - Formação: 
N o  d i a  2 4  d e  j u n h o  

Local: Centro de Pastoral
celebraremos o Dia Nacional do 

- 24/06: Missa do Dia Nacional do 
Migrante, dando continuidade à 

Migrante. Local: Paróquia de 
reflexão do tema da Campanha da 

Caucaia, Ceará. Às 19h
Fraternidade articulada aos 

- 1º a 31/07: Celebração dos 
p r o c e s s o s  m i g r a t ó r i o s  

Círculos Bíblicos da 27ª Semana do 
contemporâneos com o lema   

Migrante. Local: Paróquia São João 
“Migração   e  Saúde: conquistar 

B a t i s t a ,  em  Ho r i z o n t e  –  
direitos é defender a vida”.

Comunidades: Manuel Luiz, 
A 27ª Semana do Migrante 

Diadema, Reunida e Nova 
apela-nos a olhar a realidade 

Jerusalém.  
migratória, tendo a Palavra de 

C o n t a t o s :  E m a n u e l  
Deus como fonte de luz que orienta 

L indemberg  (Pas to ra l  dos  
nossas ações e nos interpela a 

M i g r a n t e s  d e  H o r i z o n t e )  
termos os mesmos sentimentos e 

9104.1359, Irmã Eléia Scariot 
as mesmas atitudes de Jesus, em 

(Pastoral  dos Migrantes e 
outras palavras, a ter compaixão, a 

Escalabriniana) (85) 3245 1661 ou 
cuidar da vida humana em todas as 

Francisco Vladimir (85) 3388 8702. 
suas etapas, do nascer ao seu 

Semana do Migrante 

Programação 
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COMUNICAÇÕES

4º Congresso Marista 
de Educação Objetivo: Refletir a vivência 

O s  I r m ã o s  M a r i s t a s  da sexualidade hoje, seus valores, 
promovem, de 17 a 20 de julho, no dificuldades e desafios, com o 
Anhembi Parque, em São Paulo o intuito de percebê-la como um 
4º Congresso Marista de Educação. valor capaz de fortalecer a relação 
Voltado para educadores e humana.
gestores em educação, bem como Período: agosto a novembro
para estudantes universitários, Dias: quintas-feiras, das  
entidades representativas e 18h30min às 21h15min
parceiros de outros sistemas e Conteúdo: – Conceitos e 
redes de ensino públicas e Orientações Básicas; – Aspectos 
particulares, o 4º Congresso Fisiológicos e Sócios Culturais da 
Marista de Educação - Edição Sexualidade; – Comportamento 
Internacional vai possibilitar o Sexual; – Visão Cristã da 
diálogo e a apropriação de Sexualidade.
conceitos a cerca da Educação das 
infâncias e das juventudes na 
contemporaneidade, para propor 
políticas e práticas que promovam Objetivo: Oferecer aos 
a educação de qualidade. catequistas, à luz da experiência de 

Inscrições até o dia 16 de Jesus, uma reflexão básica sobre 
j u n h o  n o  s i t e  catequese com adultos, para que 

 . possam com firmeza assumir o 
grande desafio de introduzir os 
adultos numa caminhada de fé.

Período: agosto a novembro 
de 2012.

Dias: quintas-feiras, das 
18h30min às 21h15minA  E s c o l a  P a s t o r a l  

Conteúdo: – O Que é Catequética, ESPAC, torna pública 
Catequese com Adultos; – A a programação de seus cursos para 
Experiência de Jesus com os o segundo semestre de 2012. 
Adultos; – A Educação dos Adultos 
na Comunidade Eclesial; – O Dia a 

www.congressomarista.com.br

1. Sexualidade: opção pela 
vida

2. A Caminho de uma 
Catequese com Adultos

ESPAC
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dia da Catequese com Adultos. comemoração aos 50 anos da 
S a c r o s a n c t u m  C o n c i l i u m  
promovido pela Rede Celebra 
Nacional – Rede de Animação 
Litúrgica.Objetivo: Oferecer um espaço 

 O objetivo é oportunizar às de construção e partilha da 
paróquias e comunidades uma c r i a t i v i dade ,  a judando  os  
reflexão sobre a Liturgia a partir participantes a fazerem arte com 
das grandes linhas da  Renovação material reciclável, possibilitando 
Litúrgica do Vaticano II em vista da uma fonte de renda e a 
participação ativa, consciente e preservação do meio ambiente.
frutuosa de todo  o povo nas ações Período: setembro e outubro 
l i t ú r g i c a s  d a s  d i v e r s a s  de 2012
comunidades.Dias: quartas-feiras das 15h 

Segue  a  r e l a ç ão  da s  às 17h
Paróquias e comunidades que se Material necessário: tesoura, 
inscreveram neste Mutirão. Se a agulha, linha, cola, 
sua Paróquia não foi contemplada, Investimento: Oficina de Arte 
você poderá escolher o Tema e a – matrícula de R$ 10,00 e duas 
Paróquia mais próxima para mensalidades de R$ 20,00.
participar.Outros cursos: matrícula: 

matrícula de R$ 35,00 e quatro 
Paróquias e temasmensalidades de R$ 35,00.

1.Paróquia da Barra do Ceará Informações e inscrições na 
- Introdução ao ODC.Secretaria da ESPAC Rua Tenente 

2. Paróquia Bom Jesus dos Benévolo, 201- Centro- Fortaleza. 
Aflitos - Introdução ao RICATelefone para contato: 3219-6445 

3.Paróquia de Messejana - – das 15h às 21h.
Introdução ao RICA

4.Paróquia de Itaitinga - 
Introdução ao RICARede Celebra 

5.  Paróquia da Saúde - 
Nacional promove o Equipes Celebrativas

6. Área Pastoral São Francisco Mutirão em Liturgia.
- Espaço Litúrgico

7  Paróquia de Canindezinho - 
Acontecerá no dia 21 de julho Preparação Pais e Padrinhos de 

de 2012, o Mutirão em Liturgia em 

3. Oficina de arte com material 
reciclável
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batismo de Crianças. celebração
8. Paróquia Santíssima 24. Paróquia de Santo Afonso 

Trindade - Preparação Pais e - Iniciação Cristã de Adultos
Padrinhos de batismo de Crianças. A lém do  mut i rão  nas  

9.  Paróquia de Aquiraz - Paróquias,  Comunidades e 
Celebração Dominical da Palavra Regiões, haverá encontros com a 

10. Região Praia - Ano Vida Religiosa, abertos também 
Litúrgico aos leigos.

11. Paróquia Mãe Santíssima Dia 20/07 – Encontro da Vida 
- Ano Litúrgico Religiosa - CRB e Rede Celebra

12. Paróquia de Pacatuba - Tema: A participação na 
Ano Litúrgico L i t u r g i a  c o m o  f o n t e  d e  

13. Paróquia de Cristo Rei - Espiritualidade
Proclamação da Palavra Local: Paulinas Livraria

14. Área Pastoral Genibaú - Horário: 14h às 16:30h  
Proclamação da Palavra Assessoras:  I r.  Penha  

15. Paróquia S. Francisco, Carpanedo, Ir.Ione Buyst e Lourdes 
Jacarecanga - Animação do Canto Zavarez – escritoras e da Equipe da 
da Assembleia Rede Celebra Nacional.

16.Paróquia de Fátima - Inscrições na CRB – Regional 
Bênçãos Fortaleza e nas Paulinas (vagas 

17. S. Francisco das Chagas, limitadas).
Jereissati -  Pastoral Litúrgica Haverá também um encontro 

18. Paróquia N. Sra das especial com o Clero da Região 
Graças, Pirambu - Leitura Orante Praia.
da Bíblia Dia 20/07

19. Região Bom Jesus dos Local: Cascavel ou Guanacés 
Af l i tos -  A.Pres idência na (a definir)
Celebração da Palavra Horário: 14h às 17h.

20. Paróquia São Geraldo - Assessores: Dom Edmar 
Sacrosanctum Concilium Peron, bispo auxiliar de São Paulo e 

21.Paróquia N. Sra. dos membro da Rede Celebra Nacional 
Prazeres - Caucaia  - Ano Litúrgico e Pe. Hernaldo Pinto, assessor da 

22.  Paróquia N. Sra. de Dimensão Litúrgica na CNBB 
Nazaré - Ministérios Litúrgicos – Nacional.
Leitores e Salmistas Haverá também um encontro 

23. Paróquia N. Sra. Mãe dos com os Ministros Extraordinário da 
Pobres - Como preparar a Sagrada Comunhão da Região Bom 
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Jesus dos Aflitos. O local do quarteirões, nos círculos bíblicos, 
Encontro será a  Paróquia  em grupos de reflexão e de rua.
Imaculada Conceição, no bairro O Mês da Bíblia, criado em 
João XXIII. 1971 com a finalidade de instruir os 
Dia 21/07 - das 8;30h às fiéis sobre a Palavra de Deus e a 
11h30min. difusão da Bíblia, também foi 

Assessor: Frei José Ariovaldo fundamental para aproximar a 
da Silva, escritor e membro da Bíblia do povo de Deus. Propondo 
Rede Celebra Nacional. um livro – ou parte dele – para ser 

Parceria: Paulus e Rede estudado e refletido a cada ano, o 
Celebra. Mês da Bíblia tem contribuído 

Informações e Inscrições na eficazmente para o crescimento da 
Paulus Livraria. animação bíblica de toda pastoral.

Mais informações: Ir. Ivani Em continuidade a esta 
(85) 9617-6052 e Márcia Larissa história, a Comissão Episcopal 
(85) 9648-0538. Pastoral Bíblico-Catequética da 

CNBB definiu que, no Mês da Bíblia 
dos próximos quatro anos (2012-
2105), serão estudados os Mês da Bíblia
evangelhos de Marcos (2012), 

A Bíblia, desde sempre, faz 
Lucas (2013) e Mateus (2014), 

parte da caminhada do povo de 
conforme a sequência do Ano 

Deus. “É nela que penduramos 
Litúrgico, completando com o 

todo o nosso trabalho”, conforme 
estudo de João em 2015.

nos ensina frei Carlos Mesters. A 
Esta sequência repete a 

partir do Concílio Vaticano II, 
experiência feita entre 1997-2000, 

marco fundamental para o 
por ocasião da celebração do 

florescimento de uma Pastoral 
Jubileu 2000. O enfoque, agora, é 

Bíblica da Igreja no Brasil, a Bíblia 
outro. Visa reforçar a formação e a 

foi conquistando espaço e 
espiritualidade dos agentes e dos 

recuperando sua condição de valor 
féis através do seguimento de 

fundamental na vida e na missão 
Jesus, proposto nos quatro 

da Igreja.
evangelhos. Está tanto na 

No Brasil, o desejo de 
pe r spec t i va  de  d i s c í pu l os  

conhecimento e de vivência da 
miss ionár ios  e  da  Missão 

Palavra fez surgir, com muito 
Continental, conforme nos pede a 

sucesso, a prática da leitura e 
Conferência de Aparecida, quanto 

reflexão da Bíblia nas famílias, nos 
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no esforço da Nova Evangelização onde surgiu o Real Hospício do 
proposta pelo papa Bento XVI. Ceará.

Cada evangelho será relido na Q u i x e r a m o b i m  f o i  
perspectiva da formação e do desmembrado de Aquiraz e 
seguimento, destacando o que é Quixadá foi desmembrado de 
específico de cada evangelista, Quixeramobim.
bem como da comunidade que está Cel. João Barros de Rego 
por trás de cada evangelho. primeiramente perseguia os índios, 

No Mês da Bíblia deste ano de mas depois se aliou aos jesuítas e 
2012, será estudado o evangelho seu trabalho de catequese, 
de Marcos a partir do tema construindo conventos para eles 
“Discípulos Missionários a partir do com seus próprios recursos.
evangelho de Marcos” e do lema A padroeira do convento era 
“Coragem! Levanta-te, ele te N. Sra. da Palma, uma imagem de 
chama!”  (Mc 10,49). 40cm, que foi trazida pelos padres 

O material – livro para jesuítas de Portugal. A missão era 
aprofundamento e círculos bíblicos “paupérrima”, na expressão de um 
- já está pronto e poderá ser autor. O convento era o lugar de 
adquirido nas Edições CNBB: uma capela onde os jesuítas 

 . celebravam a missa. No quarto ao 
Fonte: CNBB lado esquerdo da porta principal 

existe igualmente o espaço de um 
portão, mas não tem os degraus de 
subida. Na hora da missa o portão 
ou duas janelas foram abertos. Os O Convento dos 
índios ficavam assistindo à missa Jesuítas em Quixadá do lado de fora. O padre celebrava 

Quixadá tem um monumento de costas para eles num humilde 
histórico de grande valor no lugar altarzinho junto à parede. Na hora 
Convento, da Área Pastoral São de pregação o padre ia à abertura e 
José. Existem os restos ainda do pregava aos índios em tupi-
convento dos jesuítas, N. Sra. da guarani. Só o padre comungava.
Palma. Ao lado do convento tem o 

Os jesuítas vinham de açude do convento, que fornecia 
Aquiraz. Atendiam os Canindé e água para a comunidade. Não 
Jenipapo no rio Sitiá. Aquiraz é muito longe tem um olho d'água 
paróquia desde 1713. Os jesuítas que brota das rochas. No subsolo é 
estavam em Aquiraz desde 1713 fácil captar água abundante num 

vendas@edicoes.cnbb.com.br
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cacimbão. Só em 1762 Baturité é 
Estima-se que o convento paróquia, desmembrada de 

tenha sido construído ao redor de Aquiraz. A padroeira é N. Sra. da 
1720. Em 1731 uma légua de terra Palma. A imagem foi trazida de 
foi reconhecida como pertencente Quixadá pelos índios.
aos índios Canindé e Jenipapo. No Tem um lugar Combate onde 
saco da Palma, embaixo da serra está o seminário da Diocese. Em 
da Palma, que também está na 1604 Pero Coelho assustou os 
Área Pastoral São José. Ali existe índios com suas armas de fogo. 
um o lho  d 'água  bas tante  Possivelmente o lugar de luta 
abundante no nível do chão, que desigual que resultou na morte de 
sustentaria os gados dos índios e um bom número de índios, foi o 
dos missionários. Já estes índios lugar Combate em Quixadá.
Canindé e Jenipapo viviam "vinte Em 1607, dois jesuítas foram 
anos no grêmio da Igreja". enviados de Recife para verificar a 
Participavam da Igreja como situação dos nativos depois da 
católicos batizados já 20 anos violência dos soldados portugueses 
previamente. de alguns anos anteriores. Nesta 

Na vizinhança da serra de N. visita o Pe. Francisco Pinto, sj, foi 
Sra. da Palma existe a serra da martirizado. A data foi 11 de 
Missão. Ali tem indicações de que janeiro de 1608.
era uma missão dos jesuítas. Só Tem uma crença antiga que 
tem restos de casa de taipa e um padre foi morto na Serra do 
alguns paus de aroeira que têm Padre desta Área Pastoral São José. 
sobrevivido ao longo dos anos. Não se pode confirmar que a Serra 
Existem cinco olhos d'água nas do Padre foi o lugar da morte 
imediações. A serra da Missão é violenta do padre jesuíta. Três anos 
também parte da Área Pastoral São mais tarde índios partiram do 
José. Jaguaribe e colocaram as restos 

Em 1750, os índios Canindé e mortais de Pe. Pinto num caixão e 
Jenipapo saíram ou foram forçados os levaram para Parangaba em 
a sair da sua terra de N. Sra da Fortaleza. Será que os restos 
Palma. Alguém disse que um tal mesmos foram recuperados 
Francisco Leocádio afastou os mesmo ao lado da Serra do Padre? 
índios da área. Os índios foram Somente mais pesquisas podem 
para Baturité. dizer.

Em 1758 os jesuítas foram O lugar do convento está a 
expulsos de Brasil. uns sete quilômetros da Catedral 
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em Quixadá. Tem estrada que vai consagrada, pois, de acordo com 
até lá. Também existe uma trilha sua fé, nela está presente o Corpo 
desde o açude de Cedro até o de Cristo. Esta presença se explica 
açude do convento e o local do pela transubstanciação do pão e do 
convento N. Sra. da Palma dos vinho no corpo e sangue de Jesus. 
jesuítas. Não se trata se símbolo, imagem 

ou lembrança apenas, mas de uma 
Área Pastoral São José

transformação real, embora as Custódio, Quixadá, 2 de fevereiro de 2012.

aparências permaneçam.
A origem da solenidade de 

Corpus Christi remonta à história 
de Juliana de Mont Cornellon, A Festa de «Corpus 
religiosa agostiniana. Cedo na vida 

Christi» começou a ter visões. Aos 38 anos, 
No dia 7 de junho deste ano por ordem de seu diretor espiritual, 

de 2012 a Igreja Católica celebra a confidenciou esse segredo às 
Festa de Corpus Christi. Esta festa autoridades da Igreja. No ano 
é sempre celebrada na quinta-feira 1246, o bispo Dom Roberto de 
depo i s  da  So l en i dade  da  Liège introduziu esta festa pela 
Santíssima Trindade. Pode-se dizer primeira vez em sua diocese e, em 
que esta festa se constitui um 1264,o Papa Urbano lV, antigo 
desdobramento da Quinta-feira arquidiácono de Liège, prescreveu-
Santa. A Igreja quer comemorar a a para toda a Igreja. Na Bula de 
presença de Cristo como sacrifício Introdução “Transciturus” o papa 
eucarístico de seu corpo e de seu fundamenta a instituição da festa 
sangue. Hoje a festa é oficialmente em textos bíblicos e faz uma 
chamada “Festa do Corpo e Sangue exposição mais ou menos global da 
de Cristo”. Esta solenidade de doutrina da Eucaristia enquanto 
Corpus Christi deve ser vista em sacrifício e refeição (ágape). O 
conexão com a devoção do mesmo papa solicitou a Santo 
Santíssimo Sacramento, que Tomás de Aquino que compusesse 
desabrochou poderosamente ao os cânticos e orações para a festa. 
longo do século Xll e na qual se O resultado foi algumas das mais 
realçava de maneira particular a f a m o s a s  e  e m o c i o n a n t e s  
presença real de Cristo todo no pão composições da música sacra. A 
c on sag rado .  Os  c a t ó l i c o s  Eucaristia é para católicos a 
reverenciam e adoram a hóstia renovação do sacrifício de Cristo na 

Pe. Ricardo Cornwall 
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Cruz e a celebração do amor 
infinito de Deus.

As procissões de penitência, 
de júbilo ou de súplicas foram 
sempre muito apreciadas pelos 
fiéis. Porém os tempos atuais 
fizeram decair esse apreço em 
muitos, alegando-se a pouca 
utilidade das celebrações em 
massa, a perda de espontaneidade 
na manifestação pública do 
sentimento religioso e outras 
razões, como o constrangimento 
dos não católicos, a perturbação do 
trânsito etc..

Redentorista
Pe. Dr. Brendan Coleman Mc Donald

Folheto Litúrgico - 
Sugestão ou Fórmula 
Pronta?

objetos litúrgicos, entre outros, 
que fazem parte da ação litúrgica 
celebrada. Como podemos definir o 
folheto litúrgico? Qual a sua 
utilidade? A celebração litúrgica 
supõe uma comunidade. Esta 
também é construtora da ação 
litúrgica, ou seja, protagonista no 
processo, pois prepara, celebra e 
vive o Mistério Pascal. Esta 
Eucarist ia que é sinal de 
c o n s t r u ç ã o  d a  p a z ,  d a  
solidariedade e da justiça. A fé 
celebrada não concorda com uma 
sociedade violenta, desigual e 
injusta. 

Quando a Ação Litúrgica é 
bem preparada, participada, 
organizada e mergulhada no 
Mistério Pascal e na vida do povo, 
f a z  n a s c e r  u m a  f o r ç a  
transformadora. Assim, folheto 
litúrgico deve trazer algumas 
propostas que provoquem a 

As Diretrizes Gerais da Ação comunidade no sentido de 
Evangelizadora da Igreja no Brasil d i nam i za r  e  f o r t a l e ce r  a  
(2011-2015) comentam que a perspectiva transformadora das 
l i t u r g i a  o c u p a ,  n a  a ç ã o  pessoas, da comunidade e da 
evangelizadora da Igreja, lugar sociedade. Não deve ser apenas 
essencial (DGAE, n.129). Para um ritual de normas bem 
realização desta Ação Litúrgica a executadas. Na essência de cada 
Igreja conta com vários serviços e celebração há uma mensagem de 
diversos instrumentos.  Toda vida que conduz todos a uma 
celebração litúrgica necessita de mudança. Na minha compreensão, 
instrumentos que vão auxiliando o folheto deve apresentar mais 
em seu desenvolvimento desde o sugestões e menos fórmulas 
espaço, livros, vestes, folhetos, prontas. É a comunidade que deve 
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trabalhar todo o desenrolar da vida comunidade. Que a Pastoral 
litúrgica. Esta é uma orientação Litúrgica busque caminhos para 
para todos nós que estamos continuar esta reflexão. Ainda 
envolvidos na Liturgia. Devemos temos um longo caminho a seguir.
dar toda a atenção à participação,  Qual é a finalidade do 
organização, celebração e vivência f o l h e t o  L i t ú r g i c o ?  A  sua  
desta ação litúrgica, porque esta Comunidade tem um folheto 
Liturgia é a construção da próprio? Qual é a sua proposta 
celebração do Mistério de Cristo e para o folheto litúrgico?
da vida dos seus discípulos, 
missionários na Comunidade. Fé e 
vida em todo o processo.

Os folhetos litúrgicos devem 
ser conhecidos, estudados e 
refletidos. Assim a acolhida não é 
uma homilia introdutória, até 
porque as leituras ainda não foram 
proclamadas (Revista de Liturgia 
n. 67, janeiro-fevereiro-1985, 
p.26-27). Na acolhida devemos 
expressa r  os  mot i vos  da  
celebração. No Ato Penitencial, a 
misericórdia de Deus deve ser o 
essencial. No Salmo, pelo menos o 
refrão deve ser bem cantado. 
Atualmente eu gosto como os 
folhetos estão fazendo na liturgia 
da Palavra: um comentário para as 
três leituras. Diz a Comissão 
Episcopal para a Liturgia (CEPL)  
“que se apresente apenas um 
comentário para introduzir a 
Liturgia da Palavra” (Liturgia em 
Mutirão II, p.234). As leituras 
sejam proclamadas do Lecionário e 
não dos folhetos. Que tal se as 
p r e c e s  d o s  f i é i s  f o s s e m  
espontâneas ou feitas pela 

Padre Francisco Ivan de Souza
Coordenador Arquidiocesano de Pastoral e 

Pároco de Fátima

São João do 
Seminário 
Propedêutico

O Seminário Propedêutico 
realizará no próximo dia 23 de 
junho festa de São João com o 
objetivo de arrecadar fundos para a 
reforma no Seminário. O local será 
o Dizu Festa, que fica na Rua 
Engenheiro João Alfredo, 901, 
Conjunto Vicente Arruda, Caucaia.  
Para adquirir o ingresso ligar para 
(85) 3290.1045 – Seminário 
Propedêutico, ou acessar o blog 
http://pastoralvocacionalfor.blogs
pot.com.br/
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Dia ........semana Evento Local

1 .................9h00min Audiências Resid. arquiepiscopal 
2 .................9h00min Encontro com os seminaristas da Arquidiocese Castelão, Fortaleza
...................19h00min 100 anos de Coroação de Nossa Senhora Caridade
3 .................9h00min Audiências Resid. arquiepiscopal 
...................19h30min Missa da Santíssima Trindade – Comunidade Itamarati Alto Alegre-Messejana
5 .................9h00min Audiências Resid. arquiepiscopal 
...................18h00min Missa e Ministério de Leitor – Seminário 
................... Arquidiocesano São José – Teologia Castelão, Fortaleza
6 .................9h00min Audiências Resid. arquiepiscopal 
7 .................9h00min Audiências Resid. arquiepiscopal 
...................16h00min Missa e Procissão – Corpus Christi S.Benedito para Catedral 
8 .................9h00min Audiências Resid. arquiepiscopal 
...................15h00min Audiência Resid. arquiepiscopal 
9 .................8h30min Conselho Arquidiocesano de Pastoral “Maria, Mãe da Igreja”
...................19h00min Missa – instalação da paróquia e posse do pároco 
...................  Paróquia São Pedro Barra do Ceará 
10 ...............18h00min Crisma na Paróquia Nossa Senhora da Piedade Joaquim Távora 
11................16h00min Ordenação Episcopal de Mons. José Luiz Gomes de Vasconcelos 
................... – Bispo Auxiliar de Fortaleza Garanhuns PE
12 ...............19h00min Missa de Santo Antonio de Pádua Capuan, Caucaia
13 ...............19h30min Missa de Santo Antonio de Pádua Maraponga, Fortaleza
14 ...............9h00min Conselho Presbiteral “Maria, Mãe da Igreja”
...................15h00min Conselho Episcopal Resid. arquiepiscopal
15 ............... Solenidade do Sagrado Coração de Jesus – 
................... Dia Mundial de Oração pela santificação dos sacerdotes
...................12h00min Missa no Santuário do Sagrado Coração – 
................... manhã de oração com o clero Centro, Fortaleza
...................17h30min Conselho Econômico Arquidiocesano “Maria, Mãe da Igreja”

1 ................. Solenidade de São Pedro e São Paulo Paróquias
1 ................. Juventude Missionária: Pedalada com Jesus
1 .................8h30 Pastoral dos Migrantes de Horizonte: Encontro. Paróquia Horizonte
2 .................19h30 Pastoral Familiar: Reunião da comissão arquidiocesana Centro Pastoral MMI
2 a 6 ........... Arquidiocese: I RETIRO DO CLERO Seminário Teologia
5 ................. RE Sagrada Família: Reunião da coordenação
5 ................. RE Sagrada Família: Enc.Conselho Econômico CPMMI
6 a 8 ........... Juventude Missionária: Missão Jovem
6 a 8 ...........16h Pastoral Vocacional: Retiro Propedêutico
7 .................8h REM N. Sra. da Conceição: Encontro do MESC Paróquia SS Trindade 
7 ................8h RE Praia S. Pedro e S. Paulo – Setor Juventude: 

Agenda do Arcebispo - junho de 2012

Agenda da  Arquidiocese - JULHO de 2012
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................... Enc. coordenadores paroquiais Guanacés
7 .................13h CEBs: Reunião da coordenação arquidiocesana Centro Pastoral MMI
7 .................14h30 REM N. Sra. da Conceição: Encontro Pastoral de Animação Litúrgica Centro de Formação
7 .................15h Pastoral da Sobriedade: Reunião coordenação Centro Pastoral MMI
7 .................17h30 Pastoral Familiar: Reunião do conselho arquidiocesano Centro Pastoral MMI
9 .................19h REM N. Sra. dos Prazeres: Encontro da Coordenação Centro Past. Caucaia
10 ...............9h Arquidiocese Secretariado: Reunião da coordenação pastoral Centro Pastoral MMI
11................9h Arquidiocese: Reunião da equipe dos Diáconos Permanentes 
11................14h Arquidiocese: Articulação das Pastorais Sociais, CEBs e Organismos Centro Pastoral MMI
12 ............... RE Serra N. Sra. da Palma: Reunião da coordenação pastoral Baturité
12 ............... ECC: Reunião do conselho setorial
12-15 .......... RE Serra N. Sra. da Palma: VISITA PASTORAL  Paróquia de Palmácia
13-15 .......... ECC: XX Congresso Nacional do ECC
14 ...............8h IAM: Encontro para assessores e coordenadores Centro Pastoral MMI
14 ...............14h30 REM N. Sra. da Conceição: Reunião dos articuladores paroquiais da 
................... Pastoral de Animação Catequética Centro de Formação
16 ............... REM São José: Festa da padroeira NS do Carmo Paróquia do Carmo
16-19 .......... Arquidiocese: Encontro dos Padres entre 5 a 10 anos de ordenação.
16-26 .......... RE Sertão S. Fco: Festa de Senhora Sant'Ana Paramoti
17 ..............9h RE Praia S Pedro e S Paulo: Coordenação da Região Guanacés
17 ...............18h Pastoral dos Migrantes: Enc. da coordenação CPMMI
18 ............... JMV: Dia da Juventude Mariana Vicentina
18 ...............9h Arquidiocese: Reunião Comissão do Fundo de Solidariedade Centro Pastoral MMI
18 ............... PJMP: Reunião da coordenação arquidiocesana Centro Pastoral MMI
21 ..............8h RE Praia S Pedro e S Paulo: Encontro de Formação 
................... Litúrgica – Ano Litúrgico Horizonte
21 ..............8h RE Praia S Pedro e S Paulo: Encontro de Formação 
................... Litúrgica – Celebração da Palavra Aquiraz
21 ...............8h Grito dos Excluídos – Reunião plenária preparatória Centro Pastoral MMI
21 ...............8h Pastoral da AIDS: Reunião mensal CPMMI
21 ...............9h REM N. Sra. da Conceição: Reunião equipe da Pastoral da Criança Centro de Formação
11................14h Arquidiocese: Articulação das Pastorais Sociais, CEBs e Organismos Centro Pastoral MMI
25 ...............17h PASCOM arquidioceana: Reunião da coordenação Centro Pastoral MMI
25-29 .......... IAM: ELMI XII Ir. Iolanda
26 ............... RE Serra N. Sra. da Palma: Enc. dos padres
26 ............... REM N. Sra. dos Prazeres: Enc. dos padres 
26 ...............14h Pastoral Carcerária: Reunião da coordenação CPMMI
28 ...............15h ECC: Reunião do conselho arquidiocesano
28 ..............16h Pastoral dos Migrantes: Encontro de Formação Otávio Bonfim 
29 ............... REM N. Sra. da Conceição: Pastoral da Criança – Formação contínua Setor 1 – NS Glória
30 ...............19h30 Pastoral Familiar: Reunião da comissão arquidiocesana Centro Pastoral MMI
31 ...............19h30 FAMEC: Reunião da coordenação Residência episcopal

A Cúria Arquidiocesana de Fortaleza entrará 
em recesso de 11 a 20 de julho de 2012
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 Contribuição Paroquial - Abril/2012
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H I S T Ó R I C O

REGIÃO SÃO JOSÉ Último mês Último mês

01-  Dunas abr/12 abr/12 1.029,00    abr/12 abr/12 308,70        

02-  São Benedito abr/12 abr/12 1.753,00    abr/12 abr/12 525,90        

03-  Navegantes mai/12 mai/12 1.410,86    mai/12 mai/12 423,25        

04-  Catedral abr/12 abr/12 951,80       abr/12 abr/12 475,90        

05-  Cidade 2000 abr/12 abr/12 198,11       abr/12 abr/12 59,43          

06-  Cristo Rei abr/12 abr/12 3.356,23    abr/12 abr/12 1.006,87     

07-  Fátima mai/12 mai/12 18.172,46  mai/12 mai/12 9.086,23     

08-  Monte Castelo mar/12 mar/12

09-  Mucuripe mar/12 mar/12 4.385,50    mar/12 mar/12 2.192,26     

10-  Patrocinio mai/12 mai/12 1.854,00    mai/12 mai/12 834,00        

11-  Santa Luzia abr/12 abr/12 4.649,58    abr/12 abr/12 2.324,79     

12-  São Vicente de Paulo abr/12 abr/12 9.219,34    abr/12 abr/12 4.609,67     

13-  Sag.Coração de Jesus abr/12 a br/12 e  Fes ta 3.487,02    

14- N.Sra. Da Paz abr/12 abr/12 8.745,04    abr/12 abr/12 4.372,52     

15- N.Sra. Do Carmo abr/12 abr/12 1.974,50    abr/12 abr/12 987,25        

16-  N.Sra. Dos Remédios abr/12 abr/12 1.288,37    abr/12 abr/12 416,50        

17-  Tauape abr/12 abr/12 1.412,30    abr/12 abr/12 423,69        

18-  São Gerardo abr/12 abr/12 3.101,30    abr/12 abr/12 1.550,65     

19-  Piedade abr/12 abr/12 3.610,47    abr/12 abr/12 1.805,23     

20-  Parquelandia abr/12 abr/12 1.664,90    abr/12 abr/12 832,45        

21-  N.Sra.das Dores abr/12 abr/12 2.372,50    abr/12 abr/12 711,75        

22- Capela Santa Fi lomena abr/12 abr/12 e Atrazados 5.800,92    

23- Cap. São José - Papicu abr/12 abr/12 1.289,08    abr/12 abr/12 386,72        

24- Cap.Menino J. de Praga mai/12 mai/12 300,00       

25- Reitoria São Judas Tadeu mai/12 mai/12 1.523,90    mai/12 mai/12 457,17        

26- Igreja da Prainha abr/12 Ma rço e  a br/12 627,54       

27- Praia Futuro abr/12 abr/12 691,47       abr/12 abr/12 207,44        

28- El lery abr/12 abr/12 1.276,02    abr/12 abr/12 382,80        

TOTAL  1 86.145,21  TOTAL  1 34.381,17   

01-  Canindezinho abr/12 Mar-abr/12 2.145,86    abr/12 Ma r-a br/12 643,76        

02- Planalto do Pici Fev/12 Fev/12

03-  Nazaré e Capelas abr/12 abr/12 6.296,00    

04-  Vi la União abr/12 abr/12 2.181,28    abr/12 abr/12 1.090,00     

05-  Parangaba abr/12 abr/12 6.528,90    abr/12 abr/12 3.167,09     

06-  S.Raimundo Nonato abr/12 abr/12 2.267,10    abr/12 abr/12 680,13        

07-  São Pio X abr/12 abr/12 1.886,05    abr/12 abr/12 943,00        

      MITRA  ARQUIDIOCESANA COMISSÃO  DO  CLERO

Recebido Maio/12 Recebido Maio/12

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

BOM JESUS DOS AFLITOS Último mês Último mês

08-  Bom Jardim mar/12 mar/12 2.384,12     mar/12 mar/12 1.192,06     

09-  Henrique Jorge abr/12 abr/12 2.503,94     abr/12 abr/12 751,18        

10-  João XXIII abr/12 abr/12 3.705,73     abr/12 abr/12 1.111,72     

11- Aparecida-Montese abr/12 abr/12 2.464,79     abr/12 abr/12 1.232,40     

12- Bela Vista mar/12 mar/12 3.399,91     mar/12 mar-br/12 1.699,96     

13- Santa Paula Frass inetti abr/12 mar-br/12 2.210,17     abr/12Mar-abr/12 663,05        

TOTAL  2 37.973,85     TOTAL  2 13.174,35  

01- Barra do Ceará abr/12 abr/12 1.357,21     abr/12 abr/12 407,16        

02-  Granja Portugal (abr11a jn.12) abr/12 abr/12 1.818,54     abr/12 abr/12 545,56        

03- Alvaro Weyne abr/12 abr/12 1.792,72     abr/12 abr/12 537,81        

04- Genibaú mai/12Mai/12 e Festa 3.071,23     abr/12 mai/12 517,00        

05-  N.Sra.Assunção abr/12 abr/12 4.260,74     abr/12 abr/12 1.889,37     

06-  Antonio Bezerra abr/12 abr/12 2.925,30     abr/12 abr/12 1.462,65     

07-  Carl i to Pamplona abr/12 abr/12 2.923,45     abr/12 abr/12 1.461,72     

08-  Conjunto Ceará mai/12 abr-mai/12 5.939,52     abr/12 abr-mai/12 2.969,75     

09-  Cristo Redentor abr/12 abr/12 2.232,84     abr/12 abr/12 1.116,45     

10-  Jardim Iracema mar/12 mar/12

11- Pirambu abr/12 abr/12 1.305,70     abr/12 abr/12 391,71        

12-  Quintino Cunha abr/12 Mar-abr/12 4.151,32     abr/12Mar-abr/12 1.245,39     

13- Vi la  Velha abr/12 Jan-abr/12 3.170,54     abr/12 Jan-abr/12 951,16        

TOTAL  3 34.949,11   TOTAL  3 13.495,73  

01-  Aerolandia abr/12 abr/12 1.546,80     

02-  Manoel  Sátiro abr/12 abr/12 1.484,13     abr/12 abr/12 445,24        

03- N.Sra. Da Glória abr/12 abr/12 10.772,19   abr/12 abr/12 5.386,95     

04-  Alto Alegre (08-12/10..01/11)abr/12 abr/12 949,44        abr/12 abr/12 284,83        

05-  Dias  Macedo abr/12 abr/12 1.945,55     abr/12 abr/12 551,69        

06-  Eusébio abr/12 abr/12 2.444,02     abr/12 abr/12 1.019,76     

07-  Lagoa Redonda Jan/2012 Jan/2012

08-  Ssma. Trindade abr/12 abr/12 3.809,03     abr/12 abr/12 1.142,70     

09-  Maraponga abr/12 abr/12 2.219,50     abr/12 abr/12 665,85        

10-  Messejana abr/12 Mar-abr/12 8.305,04     abr/12Mar-abr/12 4.152,52     

11-  Mondubim abr/12 abr/12 3.118,80     

12-  São Diogo - Cajazeiras mar/12 mar/12

13-  São João Eudes mar/12 mar/12

14-  São José - Edson Queiroz abr/12 abr/12 1.896,74     abr/12 abr/12 569,02        

15- Pedra abr/12 abr/12 552,93        abr/12 abr/12 165,88        

16- Parque Santa Maria abr/12 abr/12 495,18        abr/12 abr/12 148,55        

17- Parque Dois  Irmãos abr/12 abr/12 2.644,00     abr/12 abr/12 793,20        

18- Tancredo Neves mar/12 Fev-Mar/12 4.675,07     mar/12 Fev-Mar/12 2.337,53     

19-  Conjunto Palmeira mar/12 mar/12

20- N.Sra.do Bras i l abr/12 abr/12 340,00        

21-  Barroso abr/12 abr/12 1.186,80     abr/12 abr/12 356,04        

TOTAL  4 48.385,22   TOTAL  4 18.019,76  

Recebido Maio/12 Recebido Maio/12

REGIÃO  N.SRA.DA ASSUNÇÃO

REGIÃO N.SRA DA CONCEIÇÃO

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

NOSSA SRA DOS PRAZERES Último mês Último mês

01- Icarai Nov/2011 Nov/2011

02- Araturi abr/12 abr/12 2.100,02     abr/12 abr/12 631,80        

03- Marechal Rondon abr/12 abr/12 459,24        

04-  Parque Potira abr/12 abr/12 1.508,68     abr/12 abr/12 452,60        

05- Parque Guadalajara abr/12 abr/12 555,98        abr/12 abr/12 166,79        

06-  Parque Tabapuá abr/12 abr/12 1.197,47     abr/12 abr/12 359,24        

07-  Capuan abr/12 abr/12 1.308,04     abr/12 abr/12 391,79        

08-  Caucaia abr/12 abr/12 1.736,20     abr/12 abr/12 520,86        

09-  São G. do Amarante abr/12 abr/12 1.322,71     abr/12 abr/12 396,81        

10-  Nova Metropole abr/12 abr/12 1.982,34     abr/12 abr/12 991,17        

11-  Pecem abr/12 abr/12 976,80        abr/12 abr/12 293,04        

12 - Planalto Caucaia mai/12 mai/12 888,75        mai/12 mai/12 266,62        

13-  Croatá abr/12 abr/12 734,67        abr/12 abr/12 220,40        

TOTAL  5 14.770,90   TOTAL  5 4.691,12     

01-  Guaiuba abr/12 abr/12 1.327,09     abr/12 abr/12 398,13        

02-  Itaitinga abr/12 abr/12 1.630,10     Dez/2011

03-  Maranguape abr/12 abr/12 2.841,37     abr/12 abr/12 1.420,68     

04-  Maracanaú abr/12 abr/12 5.246,27     abr/12 abr/12 1.674,81     

05-  Pacatuba (maio/nov-11) Fev/2012 Fev/2012

06-  Pajuçara abr/12 abr/12 4.025,66     abr/12 abr/12 2.012,84     

07-  Tabatinga Fev/2011 Fev/2011

08-  Conj.Industrial abr/12 abr/12 2.004,00     abr/12 abr/12 1.002,00     

09-  Jereissati-Timbó abr/12 abr/12 1.818,04     abr/12 abr/12 545,41        

10- Jereissati II abr/12 abr/12 1.772,79     abr/12 abr/12 531,83        

TOTAL  6 20.665,32   TOTAL  6 7.585,70     

01-  Aruarú abr/12 abr/12 514,35        abr/12 abr/12 154,30        

02-  Horizonte abr/12 abr/12 2.520,86     abr/12 abr/12 1.260,43     

03-  Aquiraz abr/12 abr/12 1.235,00     abr/12 abr/12 370,50        

04-  Beberibe Jan/2012 Jan/2012

05-  Cascavel abr/12 Mar-abr/12 5.013,44     abr/12Mar-abr/12 2.506,72     

06-  Chorozinho abr/12 abr/12 1.058,78     abr/12 abr/12 317,63        

07-  Guanacés (ago/09 a dez/11) abr/12 abr/12 466,80        abr/12 abr/12 140,04        

08-  Pacajus abr/12 abr/12 4.097,12     abr/12 abr/12 2.048,56     

09-  Parajurú abr/12 abr/12 686,93        abr/12 abr/12 206,07        

10-  Pindoretama abr/12 abr/12 1.933,52     abr/12 abr/12 966,76        

11-  Pitombeiras mai/12 mai/12 478,60        mai/12 mai/12 143,58        

12-  Sucatinga abr/12 abr/12 775,08        abr/12 abr/12 232,53        

13-  Tapera abr/12 Mar-abr/12 1.975,40     abr/12Mar-abr/12 592,20        

14-  Caponga abr/12 abr/12

TOTAL  7 20.755,88   8.939,32     

Recebido Maio/12 Recebido Maio/12

REGIÃO SAGRADA FAMILIA

REGIÃO SÃO PEDRO E S.PAULO
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REGIÃO N. SRA. DA PALMA Último mês Último mês

01-  Acarape mai/12 mai/12 937,15          mai/12 mai/12 281,14          

02-  Antonio Diogo abr/12 abr/12 1.096,97       abr/12 abr/12 329,09          

03-  Aracoiaba abr/12 abr/12 2.181,45       abr/12 abr/12 1.090,73       

04-  Aratuba abr/12 abr/12 1.039,31       abr/12 abr/12 311,79          

05-  Barreira abr/12 abr/12 1.224,70       abr/12 abr/12 367,40          

06-  Baturité abr/12 abr/12 4.110,75       abr/12 abr/12 2.055,38       

07-  Ideal abr/12 abr/12 658,90          abr/12 abr/12 197,67          

08-  Ocara abr/12 abr/12 1.143,73       abr/12 abr/12 343,12          

09-  Pacoti mai/12 mai/12 997,83          mai/12 mai/12 299,35          

10-  Palmacia abr/12 abr/12 1.081,86       abr/12 abr/12 324,55          

11-  Redenção abr/12 abr/12 1.912,20       abr/12 abr/12 956,10          

12-  Mulungú abr/12 abr/12 244,00          abr/12 abr/12 73,20             

13-  Guaramiranga abr/12 abr/12 605,05          abr/12 abr/12 181,52          

        Antonio Diogo (acordo) parcela

TOTAL  8 17.233,90     TOTAL  8 6.811,04       

01-  Caiçara mai/12 Abr e Mai/12 513,36          mai/12 Abr-mai/12 154,01          

02-  Canindé abr/12 abr/12 7.231,77       abr/12 abr/12 3.615,89       

03-  Caridade abr/12 abr/12 930,73          abr/12 abr/12 279,22          

04-  Campos Belo mar/12 mar/12

05-  Itapebuçu abr/12 abr/12 771,53          abr/12 abr/12 231,46          

06-  Paramoti mai/12 mai/12 720,32          mai/12 mai/12 216,09          

 TOTAL  9 10.167,71     TOTAL  9 4.496,67       

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

MAIO/2012 86.145,21     MAIO/2012 34.381,17     

MAIO/2012 37.973,85      MAIO/2012 13.174,35     

MAIO/2012 34.949,11     MAIO/2012 13.495,73     

MAIO/2012 48.385,22     MAIO/2012 18.019,76     

MAIO/2012 14.770,90     MAIO/2012 4.691,12       

MAIO/2012 20.665,32      MAIO/2012 7.585,70       

MAIO/2012 20.755,88     MAIO/2012 8.939,32       

MAIO/2012 17.233,90     MAIO/2012 6.811,04       

MAIO/2012 10.167,71      MAIO/2012 4.496,67       

MAIO/2012

 TOTAL  291.047,10  TOTAL  111.594,86  

 

REPASSE 72.761,78       

08- Região N.Sra. Da Palma

09- Região São Fco. das Chagas

02. Região Bom Jesus dos Aflitos

03. Região N.Sra. Da Assunção

04. Região N.Sra. Da Conceição

05. Região N.Sra. Dos Prazeres

06- Região Sagrada Familia

07- Região São Pedro e S.Paulo

Recebido Maio/12 Recebido Maio/12

REGIÃO SÃO FCº DAS CHAGAS

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

01. Região São José
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RESUMO  DO  RETORNO ÚLTIMO  MÊS

RECEBIDO REFERENTE VALOR

R E T O R N O     -     R E G I Õ E S PORCENTAGEM V A L O R

01. Região Metropolitana São José 10% 7.276,18       

02. Região Metrop.- Bom Jesus dos Aflitos 10% 7.276,18       

03. Região Metrop.- N.Sra. Da Assunção 10% 7.276,18       

04. Região Metrop.- N.Sra. Da Conceição 10% 7.276,18       

05. Região Metrop.- N.Sra. Dos Prazeres 10% 7.276,18       

06- Região Metrop.- Sagrada Familia 10% 7.276,18       

07- Região Praia -   São Pedro e S.Paulo 10% 7.276,18       

08- Região Serra -   N.Sra. Da Palma 10% 7.276,18       

09- Região Sertão - São Fcº das Chagas 10% 7.276,18       

10- Fundo de reserva 10% 7.276,18       

72.761,78     

OUTRAS  CONTRIBUIÇÕES

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

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

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

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

05. Comunidade C. S.O.S. de Deus Abril/2010 Mar-abr/12 200,00          

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

07. FAMEC Dezembro/2006

08. Casa de São Francisco Dezembro/2010

09. Comunidade Católica Recado Fevereiro/2012

RECEBIDO  DE  01 a  31/05/2012 TOTAL 8.000,00       

 

MITRA  ARQUIDIOCESANA  DE  FORTALEZA

RECEBIDO  EM MAIO/2012

TOTAL  DO  RETORNO
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