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Nesta Edição

 história humana é 
toda ela marcada Ad e  

engrandecimento de um lado 
e de ataques à instituição 
fami l i a r  po r  ou t ro .  A  
humanidade ferida pelo 
pecado é ambígua em suas 
realizações. Muitos males que 
brotam no coração humano 
ferem os relacionamentos 
familiares e degeneram as 
estruturas sociais a partir da 
célula familiar.  (Do Editorial)
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 Editorial:

“Uma semana especial para a Família”
odos os anos, no mês Será assim que, a família - 
d e  a go s t o ,  mês  primeira comunidade humana Tdedicado às diversas natural, se constituirá em célula 

vocações na Igreja, celebra-se a da Igreja – Igreja doméstica. Ali 
S e m a n a  d a  Fa m í l i a .  É  se reúnem dois ou mais em 
significativa a comemoração do nome de Cristo e, como Ele 
Dia dos Pais no segundo mesmo prometeu, está no meio 
domingo de agosto. Ligada a deles. 
esta comemoração, já há A história humana é toda 
diversos anos realiza- ela marcada de 
se a Semana da engrandecimento 
Família. de um lado e de 

Por que este a t a q u e s  à  
destaque especial à instituição familiar 
Fam í l i a  na  v i da  p o r  o u t r o .  A  
eclesial e na ação humanidade ferida 
evangelizadora da pe lo pecado é 
Igreja. ambígua em suas 

S e m p r e  a  realizações. Muitos 
F a m í l i a  f o i  males que brotam 
reconhecido ambiente eclesial. no coração humano ferem os 
Desde os inícios da História da relacionamentos familiares e 
Igreja, passou pelas famílias o degeneram as estruturas sociais 
caminho do Evangelho. Já nos a partir da célula familiar. 
Atos dos Apóstolos vemos que o A graça salvadora de 
anúncio do Evangelho vai Cristo é oferecida à humanidade 
repercutir na vida das pessoas e para sua redenção. Ela toca as 
em seu ambiente natural pessoas humanas no mais 
fundamental, a família. Assim íntimo de seu ser. O Evangelho é 
serão convertidas e batizadas oferecido respeitosamente à 
famílias inteiras (cf. At. 10 e 16) inteligência e à liberdade de 
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cada pessoa humana. Já o E m  s i n t o n i a  e  
prólogo do Evangelho segundo continuidade com o VII Encontro 
João (cap. 1) nos apresenta esta Mundial das Famílias, que 
misericordiosa e estupenda obra ocorreu em Milão nos dias 1 a 3 
de Deus: “9 Esta era a luz de junho p.p., promovido pelo 
verdadeira, que vindo ao mundo Pontifício Conselho para a 
a todos ilumina. (Jesus – o Verbo Família, a Semana da Família no 
feito carne) 10 Ela estava no Brasil, promovida pela CNBB, a 
mundo, e o mundo foi feito por se realizar nos dias entre 12 e 18 
meio dela, mas o mundo não a de agosto próximo, dedica-se ao 
reconheceu. 11 Ela veio para o tema: “Família – o trabalho e a 
que era seu, mas os seus não a festa”. Sempre propondo o 
acolheram. 12 A quantos, aprofundamento da vida 
porém, a acolheram, deu-lhes familiar no Evangelho de Jesus 
poder de se tornarem filhos de para que a vida familiar seja 
Deus: são os que creem no seu iluminada e potenciada pela fé. 
nome. 13 Estes foram gerados Não temos apenas o que 
não do sangue, nem da vontade de obscuro e tenebroso a dizer 
da carne, nem da vontade do sobre a realidade familiar hoje. 
homem, mas de Deus. 14 E a Temos muita luz e testemunho 
Palavra se fez carne e veio morar de realização e felicidade na 
entre nós. Nós vimos a sua família que encontrou seu 
glória, glória que recebe do seu Caminho, sua Verdade e sua 
Pai como filho único, cheio de Vida. 
graça e de verdade. ... 16 De sua O Papa Bento XVI assim se 
plenitude todos nós recebemos, referia à evangelização da 
graça por graça. 17 Pois a Lei foi família em sua homilia no 
dada por meio de Moisés, a encontro de Milão: “O projeto de 
graça e a verdade vieram por Deus para o casal humano 
meio de Jesus Cristo. 18 alcança a sua plenitude em 
Ninguém jamais viu a Deus; o Jesus Cristo, que elevou o 
Filho único, que é Deus e está na matrimônio a Sacramento. Com 
intimidade do Pai, foi quem o um dom especial do Espírito 
deu a conhecer.” Santo, queridos esposos, Cristo 
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faz-vos participar no seu amor profissão e a paternidade e 
esponsal, tornando-vos sinal do maternidade, o trabalho e a 
seu amor pela Igreja: um amor festa são importantes para 
fiel e total. Se souberdes acolher construir sociedades com um 
e s t e  d o m ,  r e n o v a n d o  rosto humano. Nisto, privilegiai 
diariamente o vosso «sim» com sempre a lógica do ser sobre a 
fé e com a força que vem da do ter: a primeira constrói, a 
graça do Sacramento, também segunda acaba por destruir. É 
a vossa família viverá do amor preciso educar-se para crer, em 
de Deus, tomando por modelo a primeiro lugar na família, no 
Sagrada Família de Nazaré. amor autêntico: o amor que 
Queridas famílias, pedi muitas vem de Deus e nos une a Ele e, 
vezes, na oração, o auxílio da po r  i s s o  mesmo,  «no s  
Virgem Maria e de São José, transforma em um Nós, que 
para que vos ensinem a acolher supera as nossas divisões e nos 
o amor de Deus como o faz ser um só, até que, no fim, 
acolheram eles. A vossa Deus seja “tudo em todos” (1 
vocação não é fácil de viver, Cor 15, 28)» (Enc. Deus caritas 
especialmente hoje, mas a est, 18). Amém.”  Bento XVI
r e a l i d a d e  d o  a m o r  é  Como não perceber 
maravilhosa, é a única força que atuante a força renovadora do 
p o d e  v e r d a d e i r a m e n t e  Evangelho de Jesus para a 
transformar o universo, o renovação da vida humana, a 
mundo. recriação da família humana, a 

Daí a feliz conclusão a ser reconstrução da sociedade 
trabalhada como reconstrução humana!
da mesma realidade familiar: 
“Família, trabalho, festa: três 
dons de Deus, três dimensões 
da nossa vida que se devem 
encontrar num equil íbrio 
harmonioso. Harmonizar os 
horários do trabalho e as 
exigências da família, a 

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

Arcebispo Metropolitano de 
Fortaleza
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 Nomeações e Provisões de julho de 2012
1. Autorização para a Santa 5. DECRETO N 014-2012 - 

Re s e r va  do  San t í s s imo  Criação da Área Pastoral Nossa 
Sacramento na Capela São S e n h o r a  -  P a r q u e  R i o  
Bernardo, Área Pastoral N Sra Branco/Presidente Kennedy – 
Brasil, Messejana, Fortaleza.  Paróquia Jesus, Maria e José – 
02 07 12 Antonio Bezerra, Fortaleza. 18 

2. Constituído Vigário Geral 07 12
da Arquidiocese de Fortaleza - 6. Provisão de Vigár io 
Dom José Luiz Gomes de Paroquial da Paróquia Jesus, 
Vasconcelos - Bispo Auxiliar de Maria e José – Antônio Bezerra, 
Fortaleza. 06 07 12 Fortaleza, para a Área Pastoral 

3. Provisão dos membros do N o s s a  S e n h o r a  –  R i o  
Conse lho  Econômico  da  Branco/Presidente Kennedy - 
Paróquia São José, Papicu – Pe. José Sávio Xavier Pereira. 18 
Fortaleza. 10 07 12 07 12

4. Autorização para abertura 7. Provisão dos membros do 
de casa da Comunidade Mariana Conse lho  Econômico  da  
Oasis da Paz – CEU, Condomínio Paróquia Nossa Senhora da 
Espiritual Uirapuru – Dias Penha – Sucatinga, Beberibe. 24 
Macedo, Fortaleza. 16 07 12 07 12

Confraternização do Clero

A confraternização do Clero na Arquidiocese de Fortaleza, 
para festejar o Dia do Padre será no dia 27 de agosto, segunda-
feira, com início às 8 horas  e término após o almoço. O encon-
tro será em Gereraú, Itaitinga.

Em carta aos padres, o Sr. Arcebispo faz o convite: «Este é 
um dos momentos importantes de nosso encontro de presbité-
rio»



Paróquia Nossa 
Senhora da Saúde

Paróquia Cristo Rei

Semana da Família

A Paróquia de Nossa Senhora 

da Saúde, no Mucuripe, já está em 
A Paróquia do Cristo Rei clima de festa, pois acontecerá 

comunica que por orientação das agora no mês de agosto o 3º Círio 
autoridades competentes e por de Nossa Senhora da Saúde, que 
mot i vo  de  segurança ,  a s  terá seu inicio em 12 de agosto com 
dependências da Paróquia de Cristo a vestimenta do manto oficial do 
Rei, serão fechadas a partir às Círio 2012. A partir dai, dá-se início 
21h45. Todas as reuniões e eventos às missões paroquiais e pré-
nas dependências da paróquia novenas nas ruas da paróquia as 
deverão ser comunicados à quais vão de 13 a 24 de agosto. 
secretaria e ter a autorização do Estas missões têm seu ponto alto 
pároco. Informações na secretaria no encerramento, que acontecerá 
p a r o q u i a l ,  t e l e f o n e  ( 8 5 )  no dia 25 de agosto na praça da 
3231.6600. Matriz. Na ocasião todos os grupos 

de pré-novenas se reúnem para 

celebrar a eucaristia. Mas não para 
 A Paróquia realiza de 12 a 18 por aí, ainda teremos, no dia 26 de 

de agosto de 2012 a Semana da agosto, às 8 horas da manhã, uma 
Família. Durante a semana os carreata que fará o translado da 
paroquianos terão a oportunidade imagem milagrosa de Nossa 
de refletir e celebrar “A Família: O Senhora da Saúde, saindo da igreja 
trabalho e a Festa”. Dentro da Matriz da paróquia até a Paróquia 
programação do evento haverá no de Santa Luzia, no Meireles, onde 
dia 16, às 19h30min, o encontrão ficará até seu retorno no dia 29 de 
do ECC (Encontro de Casais com agosto, às 17 horas, quando virá 
Cristo) da paróquia. A entrada é com os fieis em procissão até a 
gratuita. Igreja Matriz do Mucuripe, onde 

teremos o hasteamento da 

Bandeira dando inicio oficial ao 

novenário.

 REGIÕES, PARÓQUIAS E ÁREAS PASTORAIS

REGIÃO SÃO JOSÉ 
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As novenas irão acontecer de amigos, presbíteros de outras 

30 de agosto a 7 de setembro, comunidades e devotos da Mãe do 

iniciando todos os dias às 18 horas Carmelo que estiveram conosco 

com o ofício de Nossa Senhora ou o para abrilhantar nossa festa. 

terço. O tema foi “Com Nossa 

E ainda tem mais, no dia 8 de Senhora do Carmo queremos 

setembro, dia dá Natividade de s e r  i g r e j a  e m  e s t a d o  

Nossa Senhora, teremos seis (6) permanente de missão” e a 

Celebrações Eucarísticas nos abertura do novenário no dia 7 de 

seguintes horários: às 6h30, 8h, julho teve como presidente da 

9h30, 12h e às 16h. Após esta celebração o nosso pároco 

missa sairá uma procissão pelas Monsenhor João Jorge Corrêa que 

ruas do bairro, encerrando com a enfatizou a importância do tema e 

Celebração Eucarística presidida significado do novenário como 

pelo Arcebispo Metropolitano Dom retiro espiritual. Estiveram 

José Antônio Aparecido. conosco o nosso ex-vigário 

Informações: PASCOM do paroquial Pe. Antonio Simplício de 

Mucuripe com Joab Fonseca, tel. Andrade, além da presença 

(85) 8828.5777, 9916.0376 e fraterna e amiga de Dom José 

3101 1392 (das 12 às 21h); na Mauro Ramalho – Bispo Emérito de 

Igreja, tel  3263 1538, de 8h30 a Iguatu, e Dom José Luiz Gomes de 

11h30 e de15h30 a 19h30). Vasconcelos – Bispo Auxiliar de 

Fortaleza que presidiu a missa de 

encerramento no dia 16 de julho.

Foi muito gratificante para 

nós a presença de todos. Por isto 

queremos agradecer às pastorais e 

movimentos, funcionários, aos 

meios de comunicação pela 

divulgação, aos presbíteros que 
No período de 7 a 16 de julho prestaram sua valiosa colaboração 

nossa comunidade paroquial e ao Monsenhor João Jorge pelo 
vivenciou momentos de graça, apoio e coordenação contribuindo 
catequese, reflexão, solidariedade para o bom andamento da festa.
e muita alegria, com a presença de 

Paróquia Nossa 
Senhora do Carmo 

Festa da Padroeira 
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Apagando Velinhas

Paróquia Santa 
Cecília

Irma Cabral caminha

No dia 12 de agosto a 

Paróquia Nossa Senhora do Carmo 

se enche de júbilo e alegria 

partilhando o aniversário natalício 

de seu pároco Monsenhor João 

Jorge Corrêa Filho.
“É o Dízimo, Senhor, que nos Celebrar o aniversário é 

mostra com certeza gratidão ao celebrar o dom da vida, um 
Criador, compromisso na Igreja”.m o m e n t o  e s p e c i a l  d e  

A Paróquia de Santa Cecília, agradecermos a Deus mais um ano 
Bom Jardim,  realizou de 30 de de vida do nosso pastor, que com 
julho a 3 de agosto de 2012,  a III muito zelo amor e dedicação vem 
Semana do Dízimo, com o tema: “A cuidando dos trabalhos pastorais e 
grande aliança” e os sub temas administrativos desta paróquia da 
“Reconhecimento – Gratidão – Fé”.Arquidiocese de Fortaleza.

Participaram da semana os Ao nosso pastor e amigo 
agentes da Pastoral do Dízimo das Monsenhor João Jorge os nossos 
Comunidades, os agentes das parabéns. Desejamos que Nossa 
diversas pastorais, movimentos e Senhora do Carmo ilumine suas 
seus dizimistas. O encontro teve ações e decisões, dando-lhe 
como principal objetivo conhecer, muitos anos de vida, saúde, paz e 
entender e conscientizar a respeito felicidade.
da importância do Dízimo. 

Fazem parte da paróquia de 

Santa Cecília as comunidades: 

Matriz, Santo Expedito, Belém, 

Nossa Senhora Aparecida, São 

Bento, Santa Luzia, Nossa senhora 

de Fátima e Santo Amaro.

Padre Watson, Padre Ivan, 

João Augusto e Padre Emílio 

Castelo conduziram os seguintes 

temas: A grande Al iança, 

Reconhecimento, Gratidão e Fé.
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REGIÃO BOM JESUS 
DOS AFLITOS



1. Comissão da Missão Paróquia São Pio X

Informes da Região
2. Comissão da Animação 
Bíblico-Pastoral 

A comissão esteve reunida no A paróquia de São Pio X, no 
dia 21 de julho para dar andamento bairro Panamericano realizará de 9 
às suas atividades. Estiveram a 21 de agosto a Festa do Padroeiro 
presentes dez representações São Pio X. O tema da festa é São 
paroquiais: Conjunto Ceará, P i o  X  r e s t a u r a d o r  d o  
Quintino Cunha, Jardim Iracema, verdadeiro valor da Família e o 
Antônio Bezerra, Nova Assunção, lema, Família em prece para 
Cristo Redentor, Pirambu, Álvaro tudo em Cristo restaurar.
Weyne, Barra do Ceará e Carlito Toda noite às 18h30 é rezada 
Pamplona. Partilhamos nossas a novena e às 19h celebrada a 
atividades missionárias e nos Eucaristia. Após a missa há um 
informamos como estava o momento de confraternização com 
andamento do III Despertar shows, comidas típicas e leilões. No 
M i s s i o n á r i o .  N o v a m e n t e  dia 19 acontecerá o tradicional 
ressaltamos a importância da bingão. 
criação dos COMIPAs (Comisão 

Missionária Paroquial). A próxima 

reunião da Comissão da Missão 

será no dia 01 de setembro na 

Igreja Nossa Senhora de Fátima no 

Presidente Kennedy.  

Informações: Beth (8867 10 

90) e Alex (8717 51 86)

Agosto mês vocacional 

chegou com toda força. No espírito 

da unidade nossas forças são As inscrições para a Escola de 
renovadas. A Região da Assunção Formação da Região estão abertas. 
tem um prazer imenso em partilhar Cada paróquia e área pastoral são 
com todos nossas atividades. convidadas a enviar seus agentes 
Queremos ressaltar nesta edição: para a composição da turma. A 
A caminhadas das comissões e as Escola terá início dia 10 de 
noticias de nossas paróquias e setembro e funcionará na Paróquia 
áreas pastorais. Nossa Senhora do Perpétuo 
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REGIÃO NOSSA SRA. 
DA ASSUNÇÃO



Socorro, às segundas e quartas-

feiras, às 19h. As paróquias 

deverão enviar até no máximo 10 
No período de 30 de agosto a pessoas. Para tornar possível este 

2 de setembro na Paróquia de evento, solicitamos que cada 
Cristo Redentor acontecerá o paróquia da Região, independente 
“SHEMA 2012”, evento promovido de enviar ou não pessoas para o 
pelo Instituto Religioso Nova curso, colabore com R$ 50,00 
Jerusalém. A iniciativa que abre o durante três meses. Os fôlderes e 
mês de setembro, mês Bíblico, tem carta de incentivo já estão 
como tema, “Coragem, levanta-te, disponíveis por e-mail. Basta 
Ele te chama!”, em concordância solicitar:  
com o tema escolhido pela CNBB Contato: Ana (88707716); 
para o mês bíblico. Constará de Esmeralda (88816220) e Ir. Jacó 
palestras, orações, e minicursos (87006271/96408547).
bíblicos. O Shema 2012 será 

realizado no salão paroquial ao 

lado da Capelinha de Nossa Em seu contínuo ato de 
Senhora Aparecida. Informações f o r m a ç ã o  a  P a s t o r a l  d a  
com irmã Ana através dos Comunicação da Região está 
telefones (85) 3282.7020 e o fe recendo  encont ros  por  
8791.7427.paróquia. A paróquia que está 

sendo atendida neste período é a 

do Cristo Redentor. Estamos no 3º 

Encontro refletindo o que é 

pastoral, comunicação e pastoral 

da comunicação. A partir de agosto 

estaremos entrando em contato 

com as paróquias do Jardim 
Acontecerá na manhã do dia Iracema e Álvaro Weyne, que já 

19 de agosto na Paróquia São s o l i c i t a r a m  e s s e  
Pedro e São Paulo, no Quintino acompanhamento. 
Cunha, uma formação missionária. 

A formação é promovida pelo 

Conselho Missionário Diocesano, 

allexlestat@gmail.com

Paróquia Cristo 
Redentor

3. PASCOM 

Paróquia de Quintino 
Cunha

Formação Missionária 
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COMIDE, e contará com a compõem a paróquia a celebrar em 

assessoria de Newton José. São unidade a presença de Maria na 

convidados a participar os grupos vida do povo de Deus. Padre Luis 

de pastorais, movimentos e Carlos Garcia, Padre Fernando, 

paroquianos. Informações com Padre Domingos, Padre Álvaro, 

Beth através do telefone (85) Padre Tomas, Padre Francileudo, 

8867.1090. Padre José Maria, Padre Erick, 

Padre Glailson e Padre Almir 

ajudarão a recontar e celebrar esta 
Acontecerá nos dias 24 e 25 de história. Na coordenação da festa 

agosto o Festival Vocacional. Será Padre Francisco Sales.
uma competição amistosa entre O encerramento se dará com 
paróquias. Os grupos escritos a tradicional celebração eucarística 
ap resen ta rão  compos i ções  no dia 15 de agosto, ao meio dia, 
inéditas. Poderão participar grupos 

presidida pelo Arcebispo de 
de outras paróquias que não sejam 

Fortaleza, Dom José Antonio 
da Região. 

Aparecido Tosi Marques.  Após a Serviço: Festival Vocacional 
Santa Missa  dar-se-á início à X Rua Pe. Teodoro, 996, Quintino 
Caminhada com Maria.Cunha, às 20 horas. 

Informações: Paula (8831 56 81) e 
Ana Célia (8829 83 18).

A Paróquia Nossa Senhora da 

Assunção, no bairro Vila Velha, deu 

início no dia 3 de agosto aos 

festejos de sua padroeira.  A 

temática relembra a caminhada 

paroquial desde a sua criação até 

os dias atuais. “Com Maria há 30 

anos fazendo história” motivará 

todas as comunidades que 

Festival Vocacional

Paróquia Nossa Sra. 
do Perpetuo Socorro Paróquia Nossa 

Aconteceu no dia 29 de julho, 
durante o período diurno, a Visita Senhora da Assunção
Missionária à comunidade São 
Francisco. Essa visita foi um 
incentivo para o III Despertar 
Missionário que acontecerá na 
paróquia em novembro e um 
momento importante para a 
c o n s t i t u i ç ã o  d e  g r u p o s  
missionários e fortalecimento 
espiritual da comunidade visitada e 
dos visitadores. A próxima 
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acontecerá em setembro na diante do exemplo de vida de São 
comunidade da Igreja Matriz. Roque. São Roque é festejado no 
Informações: Diácono Cristiano dia 16 de agosto.
(8837 62 28)

Comunidade Caminhando 
com Maria 

No próximo dia 19, a partir das 
7h30min, será realizado o primeiro 
Encont rão  dos  Jovens  da  
Comunidade Caminhando com 
Maria, na Lagoa Redonda, com a 
participação de 100 jovens. Tema: 
Jovens, sois fortes; é preciso 
somente que a Palavra de Deus Paróquia São Diogo 
permaneça em vós. 
O encerramento deste grande Dia 18 de agosto, das 8 às 12h, 
evento será às 18 horas com a na Comunidade Nossa Senhora de 
celebração eucarística.Guadalupe, haverá um Bate Papo 
Contaremos com o apoio da Vocacional, direcionado para a 
pastoral da juventude da Paróquia Juventude e Adolescentes.
São João Batista – Tauape - e 
demais  pastorais da Comunidade 
Caminhando Com Maria.

Paróquia de Lagoa 
Redonda 

Paróquia Nossa 
Comunidade São Roque Senhora da Glória

A mais antiga comunidade da 
A Paróquia Nossa Senhora da 

Paróquia da Lagoa Redonda, a 
Glória está realizando a festa em 

sexagenária Capela de São Roque 
honra de sua padroeira de 3 a 12 de 

inicia no dia 11, sábado, os festejos 
agosto. “Com Maria queremos 

de seu padroeiro.  O tema “São 
evangelizar a partir de Jesus 

Roque, faça-nos sensíveis ao 
Cristo” é o tema deste ano. Uma 

sofrimento humano” vai ao 
intensa programação litúrgica e 

encontro da reflexão da Campanha 
social foi preparada.

da Fraternidade deste ano e ao 
Antes das celebrações, às 18h, 

projeto missionário da comunidade 

REGIÃO NOSSA SRA. 
DA CONCEIÇÃO
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há um Momento Mariano, quando Paróquia Nossa 
se reflete sobre a participação de 

Senhora das GraçasMaria no plano da Salvação. As 
missas, sempre às 18h45min, são - A paróquia Nossa Senhora das 
presididas por padres convidados. Graças, no Parque Santa Maria, 
Após as celebrações, há um estará 
m o m e n t o  d e  l a z e r  e   um dia de formação 
confraternização da comunidade, sobre “Relações Humanas” para 
no pátio interno da Igreja, com todos os agentes de pastoral na 
barracas com comidas típicas e matriz da paróquia. Padre 
muita animação proporcionada por F ranc i l eudo,  f o rmador  do  
diversas atrações musicais. seminár io  de  teo log ia  da  

O centro da Festa, como arquidiocese de Fortaleza fará a 
sempre, é o Filho muito amado. Por assessoria.
isso o tema “Com Maria queremos - A Capela Nossa Senhora de 
evangelizar a partir de Jesus Nazaré, no Parque Betânia, 
Cristo”, afirma o pároco, Pe. realizou no primeiro domingo de 
Francisco de Assis Filho. “Ao agosto, dia 5, a celebração de 
afirmamos este grande desejo do reabertura após um tempo fechada 
nosso coração, estamos ao mesmo para reforma do piso, presbitério, 
t e m p o  a s s u m i n d o  u m  sacrário, bancos e pintura. 
compromisso. E como concretizá- Segundo o pároco local, padre 
lo? Fazendo a vontade do Pai. Não Dênis, a comunidade trabalhou 
podemos prosseguir como meros muito para alcançar esse objetivo.
ouvintes da Palavra. Devemos - Visando à continuidade das 
escutá-la,  compreendê-la, acolhê- reformas, para melhorar a 
la na vida, guardá-la no coração e comodidade e o acolhimento dos 
acreditar. Assim, nós queremos fiéis na Capela São José Operário, a 
aprender cada vez mais com Maria Paróquia de Nossa Senhora das 
a 'fazer o que Ele nos disser', a Graças realizou na comunidade 
amar concretamente o próximo, a Santa Fé um bingo de um carneiro. 
evangelizar nossa comunidade e a Outra comunidade que vem se 
oferecer nosso humilde 'sim' de movimentando para conseguir 
forma radical e confiante”. concluir a reforma de sua capela é a 
Informações: (85) 3279.4500 – Comunidade Santa Filomena.

- No dia 18 de agosto a 
Comunidade Santíssima Trindade 
realizará pela manhã um Sábado 

www.paroquiagloria.org.br

realizando dia cinco de 
setembro
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Miss ionár io.  Nesse d ia os Episcopal, cabendo à coordenação 
missionários da paróquia visitam de cada Região organizá-lo. O 
as famílias da comunidade. Essa Curso inicia no dia 5 de agosto e 
comun idade  t ambém vem findará no dia 30 de dezembro. 
trabalhando para a construção de Será ministrado aos domingos, das 
sua capela.  Atualmente a 8h30min às 12h, numa duração de 
comunidade se reúne e celebra em cinco (5) meses de preparação. 
uma antiga casa de farinha e sonha Terá lugar na Capela de N. Sra. das 
junto com o pároco pela construção Graças da CEASA, Rodovia CE 060, 
de sua capela. Paróquia Menino Jesus, no 

- No dia 19, a Paróquia do Conjunto Industrial. Para esse 
Parque Santa Maria realizará a curso está composta assim a 
formação dos coroinhas e dos equipe organizadora: Pe. Lauro 
Ministros Extraordinários da Freire Alves Filho, NJ, Vigário 
Sagrada Comunhão, MESC. A Paroquial da Paróquia Menino 
Palavra de Deus será o tema. A Jesus e assessor eclesiástico dos 
assessoria é do próprio pároco. MESC na Região Sagrada Família; 

- No dia 4 de setembro a Sr. Antônio José Dias de Almeida, 
paróquia levará uma grande coordenador dos MESCs da 
caravana a Maranguape para Paróquia Menino Jesus; Sra. Maria 
participar da festa de Nossa Isabel Claudio da Silva, vice-
Senhora da Penha. coordenadora dos MESCs da 

Paróquia Menino Jesus; Sebastião 
Tarcísio Assunção Cordeiro, 
coordenador dos MESC da Paróquia 
N. Sra. da Conceição, em Pajuçara. 
Os formadores serão: Pe. Lauro 
Freire, NJ. Irmãos e Irmãs do 
Instituto da Nova Jerusalém, Prof. 
Sebastião Tarcísio e demais 
formadores convidados. Em cada Curso do MESC
Paróquia o processo de indicação 

Como Já foi comunicado, 
dos candidatos será feito de acordo 

conforme desejo do Sr. Arcebispo 
com o “Diretór io Pastora l  

de Fortaleza, o curso para novos 
L i túrg ico–Sacramenta l”,  da 

“Ministros Extraordinários da 
Arquidiocese de Fortaleza, mais 

Sagrada Comunhão” (MESC) será 
prec isamente conforme os 

ministrado em nível de Região 
números 234 e 238 do Anexo I – 
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“Normas e orientações para Conselho Pastoral
Ministros Extraordinários da 

No próximo dia 25, último 
Sagrada Comunhão”, do referido 

sábado, das 8h às 12h na Paróquia 
Diretório. As inscrições já foram 

N. Sra. da Penha em Maranguape, 
realizadas no período de 01 a 31 do 

acontece a reunião ordinária do 
mês passado e totalizaram em 

Conselho de Pastoral da Região. 
torno de 150 participantes das 

Para esse momento contamos com 
diversas paróquias da Região. 

a participação dos párocos e 
Outras informações poderão ser 

v i g á r i o s  p a r o q u i a i s ,  d o s  
obtidas com Pe. Lauro pelo telefone 

representantes das paróquias, das 
(85) 3463.2961.

p a s t o r a i s  e  m o v i m e n t o s  
organizados em nível de região 
episcopal. O local será o salão 

Pastoral do Dízimo paroquial localizado na rua 
P a r a  u m  m o m e n t o  d e  Domingos Façanha, 107 - centro de 

integração, troca de experiências e Maranguape. Outras informações 
formação, acontecerá no terceiro na secretaria da Região com 
sábado deste mês, dia 18, das 8h Gleiciane: (85)3297.2849 – fixo; 
às 11h, na Paróquia São José em 8635.2749 – Oi; 9946.6571 - Tim. 
Maracanaú , o encontro da Pastoral 
do Dízimo de nossa Região. Para 
esse momento são convidados I Grito da Juventude
t o d o s  o s  m e m b r o s  d e  

PJ de Itaitingacoordenações paroquiais da 
referida pastoral. Os articuladores Em 2012, a Paróquia Santo 
em nossa Região são: Pe. Nonato Antônio, em Itaitinga lança o I 
(Vigário Paroquial de São José, Grito da Juventude, promovida 
Maracanaú) como assessor pela Pastoral da Juventude. Nosso 
eclesiástico e Doralice Araújo, objetivo é promover uma cultura 
agente leiga da Paróquia Menino da paz em defesa da vida da 
Jesus, Conjunto Industrial, e José juventude, denunciando o avanço 
Mário, agente leigo da Paróquia N. da violência e propondo saídas, 
Sra. da Penha, em  Maranguape. com a valorização dos direitos 
Out ras  i n fo rmações  pe los  humanos e a ampliação dos 
contatos: (85) 8511.0655 – marcos da cidadania. Trata-se de 
Doralice; 8884.6126 - José Mário; uma ação que visa levar à 
3297.2849 - Secretaria da Região. sociedade inteira o debate sobre as 
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formas de violência contra a 
juventude, especialmente o 
extermínio de jovens em Itaitinga. 
Com isso O Grito da Juventude 
o b j e t i v a  a v a n ç a r  n a  
conscientização sobre o valor da 
vida e desencadear, especialmente 
juntos aos jovens, ações que 
possam mudar essa realidade 
apontando direitos e conquistas na 
vida dos jovens de nossa cidade. E 
é nesse espírito que convidamos 
todas as pessoas,  as ONGs, a unir 
força a esse movimento, que tanto 
sonha com uma realidade melhor 
para nossos jovens. Acontecerá 
exatamente no dia 23 de setembro 
com concentração na entrada de 
Itaitinga na BR 116, a partir das 
16h30min. A saída rumo à Praça da 
Matriz será às 17h30min. Em 
seguida será celebrada Missa 
campal às 19h. Logo após, a partir 
das 20h30min, haverá show e 
a p r e s e n t a ç õ e s  c u l t u r a i s .  
Informações com a coordenação 
do evento: Josemilton Junior, tel. 
(85) 8826.8655; Gleiciane, tel. 
8717.6374 ou pjitait@hotmail.com

Paróquia Nossa 
Senhora dos Prazeres

De 5 a 15 de agosto a Paróquia 
de Caucaia festejará sua padroeira, 
Nossa Senhora dos Prazeres. 
“Maria de Nazaré, no coração da 
Igreja e na vida do povo”  é o tema 
motivador.

A devoção a Nossa Senhora dos 
Prazeres teve início em Portugal 
por volta do ano de 1590. Nossa 
Senhora dos Prazeres é a mesma 
Nossa Senhora das Sete Alegrias. A 
disseminação de sua devoção é de 
origem franciscana, isto porque os 
prazeres, ou alegrias, de Nossa 
Senhora foram escritos por um 
franciscano. São eles: Anunciação, 
Saudação a Isabel, Nascimento de 
Jesus, Visita dos Reis Magos, 
Encontro com Jesus no templo 
quando ele conversava com os 
doutores da lei, Aparição de Jesus 
Ressuscitado e Coroação de Maria 
no Céu.

A programação você confere em 
www.arquidiocesedefortaleza.org.
br

Na coordenação dos festejos 
está o Padre José Francisco, pároco 
local e equipe.
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Acontecerá na Paróquia São João 
Batista, em Horizonte. Será um 
tempo oportuno do encontro dos 
pastores com o seu povo, tempo de 
escuta, de celebrações. Tempo de 
conhecer a realidade da paróquia, Mês dedicado às Vocações
bem como de toda Região. Este ano A Região Episcopal São Pedro e 
a visita tem um caráter mais São Paulo,  inspirada pela 
pastoral, tendo em vista que em atmosfera que envolve o mês de 
dezembro a Paróquia de Horizonte agosto que é marcadamente 
realizará as Santas Missões dedicado às vocações religiosas, 
Populares. Dentro da visita sacerdotais ou leigas. “A messe é 
Pastoral será realizado encontro grande, mas os operários são 
com o Clero da Região no dia 25 de poucos”.  Ass im, queremos 
agosto, sábado, das 8 às 12h, no intensificar nossas orações por 
Salão Paroquial. todas as vocações e parabenizar a 

todos os sacerdotes, em especial 
àqueles que compõem esta 
Região; também por todas as Paróquia de Aquiraz 
religiosas e por todos os leigos, em 

A Paróquia São José de Ribamar, 
especial pelos catequistas. Que 

em Aquiraz, prestes a comemorar 
Deus abençoe a todos e os 

três séculos de criação, realiza de 
fortaleça cada vez mais na missão 

12 a 18 de agosto a Semana 
de evangelizadores, de educadores 

Nacional da Família e abre os 
da fé.

festejos do seu terceiro centenário. 
Agradecida a Deus pelos 299 anos, 

Escola de Formação a Paróquia está com uma intensa 
No dia 18 de agosto das 8 às programação: alvorada, novenas, 

16h, em Guanacés, será realizado orações do terço, shows e feirinha 
mais um dia de estudo para os na praça. No dia 12, acontece a 
Agentes de Pastoral, dando celebração da Santa Missa em 
continuidade ao estudo das Cartas homenagem aos pais e, no dia 18, 
Paulinas e dos Sacramentos. às 17 horas, a caminhada das 

famílias, que sairá da chácara da 
Visita Pastoral Prainha até a Igreja Matriz, onde 

Será realizada de 23 a 26 de em seguida haverá a celebração 
agosto a Visita Pastoral da Região. eucarística. 
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Paróquia São João Paróquia de Caponga 
Batista, em Aruaru

Igualmente ao ano passado a 
festa de São João Batista, na 
Paróquia de São João, em Aruaru, 
distrito de Morada Nova, terá 
também este ano seu período 
prolongado, pois é celebrado do dia 
do nascimento (24 de junho) ao 
seu Martírio (29 de agosto).

No mês de junho a comunidade 
comemorou o nascimento de São 
João Batista. No dia 25 foi iniciada 
uma peregrinação da imagem do 
padroeiro a todas as comunidades. 
Esta visita terminará no dia 18 de 
agosto, quando a imagem 
retornará à Igreja Matriz.  Com a 
chegada da imagem peregrina na 
sede, se inicia a Festa principal na 
paróquia, o Martírio de São João.

Neste ano a festa do martírio 
terá como tema: “Convertidos, 
chamados e enviados, São João 

Paróquia Campos Belos Batista nos apresenta Jesus”. 
Durante as noites de festa serão 

homenageados trabalhadores 
rurais e vaqueiros, serralheiros e 
carpinteiros, policiais e vigilantes, 
domésticas e comerciantes, 
professores e servidores públicos, 
médicos, enfermeiros e agentes de 
saúde, zeladores e feirantes, 
adm in i s t rado re s  púb l i c o s ,  
pastorais e ministérios, crianças, 
jovens e idosos.

“Com Maria, enraizados e 
edificados em Cristo, firmes na fé” 
é o tema da festa de Nossa Senhora 
da Saúde, padroeira da Paróquia de 
Caponga, município de Cascavel, 
Região Episcopal São Pedro e São 
Paulo. Os festejos acontecem de 30 
de agosto a 8 de setembro. As 
comunidades de Manguinho, 
Tijucussu I, Buritizal, Águas Belas, 
Balbino, Camurim, Sítio Prata, 
Tijucussu II, Santo Antônio e 
Matriz já se preparam para a 
vivência desse momento de 
religiosidade e fraternidade 
paroquial. Na coordenação dos 
trabalhos e das equipes está o 
pároco Pe. Josieldo Nascimento.

A Paróquia N. Sra. das Dores, 
em Campos Belos-CE, realiza de 5 
a 15 de setembro a festa de sua 
padroeira, tendo como tema “Feliz 
Aquela que Acreditou”. Durante os 
festejos estarão acontecendo na 
parte religiosa novena e missa e na 
parte social barracas com comidas 
típicas e leilões. Todas as 
comunidades estão convidadas a 
participar.  A coordenação geral é 
de Pe. Ailton Costa, pároco local.
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NASCIMENTO ORDENAÇÃO DIACONAL PERMANENTE
2 Pe. Miguel Lucas da Costa 16 Diác. Antônio de Pádua de Araújo
3 Pe. João Bosco Porfírio Rodrigues 16 Diác. Antônio Policarpo de Alcântara
4 Pe. Antônio Geraldo Alves, SSS 16 Diác. Antônio Ximenes Aragão
5 Pe. Francisco José dos Santos Chaves 16 Diác. Francisco Fernandes de Almeida
7 Pe. Aluízio Pereira Costa, CM 16 Diác. José Gilson e Silva
8 Pe. Jan Mathieu Van Dael, SCJ 16 Diác. Moacir Sales Lima
8 Pe. Antônio Justino do Nascimento 16 Diác. Paulo Rodrigues da Silva
9 Pe. Carlos (Patrick Joseph) Clear, C.Ss.R 16 Diác. Raimundo Nonato Cardoso
10 Frei Roberto Magalhães, OFMcap
10 Pe. Francisco Everton Gomes Mendes
10 Pe. João Batista Lopes, SSS 1 Pe. João Hélder, MSC
10 Pe. Jesus Mateus de Oliveira, SSS 1 Pe. Luiz Alberto Chaves Freire
11 Pe. José Sciberras, SJ 2 Pe. Marcelo da Silva Sousa, C.Ss.R
12 Pe. Teodoro João Cuypers, SSS 4 Pe. Francisco Alves Magalhães
13 Pe. Manoel Almeida de M. Balbino, CRSP 7 Pe. Manfredo Araújo de Oliveira
13 Pe. Luís Amado Vanegas Gómez, CJM 12 Pe. José Chitumba
13 Mons.Raimundo José Fernandes 13 Pe. Gabriel Brilhante Holanda
14 Pe. Domingos da Silva Marinho, C.Ss.R 13 Pe. Marcos Antônio Alves Coelho
16 Pe. Antônio Ruy B. Mendes de Morais, SSS 17 Frei José de Ribamar P. da Silva, OFMcap
16 Frei Carlos Alberto Breis Pereira, OFM 21 Pe. Dionísio (Denis) Cronin, C.Ss.R
17 Pe. Luiz Gonzaga Gomes de Almeida, SJ 22 Pe. Alan Noel Glynn, C.Ss.R
19 Pe. José Dacio de Morais, MSC 22 Pe. Francisco José dos Santos Chaves
20 Frei Adimar Colaço, OFM 22 Pe. Edmilson Mendes Menezes
21 Pe. José Soares Teixeira 22 Pe. Oliveira Braga Rodrigues
21 Frei Gláuber Pinheiro Barros, OFMcap 25 Pe. Marcelo (Patrick) Lavery, C.Ss.R
22 Pe. Eugênio Pacelli Correia Aguiar, SJ 25 Pe. Eduardo (Eamonn) Gowing, C.Ss.R
22 Pe. Gothardo Thomaz de Lemos 30 Pe. Carlos Buzaneli, MSC
22 Frei José Luís Villanueva Landibar, OAR
23 Pe. Lino José (Linus J.) Roelofs, CM
26 Pe. José Evandro Brito Santos, SDN
27 Pe. Domingos Albino dos S. Cunha, CSH
28 Pe. Francisco Demontier de A. Távora, SDB
28 Pe. Francisco de Assis Filho
28 Pe. Judikael Castelo Branco, FN
28 Pe. Alderi Leite de Araújo
29 Pe. Francisco das Chagas Soares Rodrigues
29 Pe. Paulo Sérgio Bezerra de Amorim, CCSh
30 Pe. Manoel Martins Silva, CRSP
30 Pe. Francisco Maurício Lopes da Silva

ORDENAÇÃO PRESBITERAL

ORDENAÇÃO EPISCOPAL
20 Dom. José Antonio Ap. Tosi Marques

PRESBÍTEROS  - aniversariantes de setembro
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38 anos de 
falecimento de Dom 
Lustosa

para avançar na obra da 
construção da Catedral que, hoje, 
concorre como patrimônio artístico 
e cultural do Ceará. Como 
inatacável administrador dos bens 
espirituais da Igreja, também 

Dom Antônio de Almeida 
gerenciava os bens materiais da 

Lustosa, após a renúncia de D. 
Arquidiocese e buscava encontrar 

Manuel da Silva Gomes, ocupou o 
recursos para sustentar o 

c a r g o  d e  A r c e b i s p o  d a  
seminário da Prainha 

A rqu id i o cese  de  
e outros patrimônios a 

Fortaleza, em 5 de 
ele confiado.         

novembro de 1941.  
Cuidou com muito 

Foi recebido com 
esmero da Obra das 

calorosa recepção 
Vocações Sacerdotais 

pelo povo cearense. 
- OVS, e bradava 

Tomando o prelado 
pedindo aos pais, 

os compromissos 
especialmente às 

estabelecidos pela 
mães, para “dar ao 

Igreja, colocou em 
mundo os padres de 

s e u  p r o g r a m a  
que a Igreja precisa”, 

pastoral a ativação 
recrutando vocações, 

do ensino religioso, 
f o r m a n d o  e  

difundindo o ensino 
ordenando novos 

do Catecismo em 
padres. Incl inado 

F o r t a l e z a .  A   
para o trabalho social, 

catequese escolar 
defendeu a dignidade 

primária e secundária 
da pessoa humana das múltiplas 

esteve sempre em primeiro plano. 
ações, destacando-se o setor de 

Até a União dos Militares Católicos 
saúde. Foi um grande incentivador 

atendeu ao pedido de Dom 
do hospital Cura d'Ars, criou o 

Lustosa, fazendo com que 
hospital São José para atender os 

s o l d a d o s  e  m a r i n h e i r o s  
tuberculosos, especialmente os 

adquirissem exemplares do 
desamparados,  e  o  posto 

catecismo.       
arquidiocesano de saúde para 

Dom Antônio, em abril de 1942, 
pobreza - postos médicos e 

foi à luta com a direção 
dentários nos bairros da capital. 

arquidiocesana da Ação Católica 
Fundou escolinhas para catequese 
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de filhos de operários, escolas os  38 anos do falecimento de Dom 
diurnas e noturnas. Deu apoio ao Antônio Lustosa. Presidirá a 
movimento ruralista. celebração o Arcebispo de 

Cumpriu sua missão nas visitas Fortaleza Dom Antônio Aparecido 
pastorais em várias cidades da Tosi Marques. 
Arquidiocese, escreveu o livro 
“Notas a Lápis”, manancial Informações com Conceição 
riquíssimo desses ensinamentos Rodrigues: 96386748 – 87135215
colhidos nas visitas pastorais. Foi 
um grande literato, escreveu 
muitos artigos para o jornal “O 
Nordeste”. Foi membro do Instituto 
Histórico do Ceará e autor de 
vários livros, contos e artigos, 
alguns deles no livro 'Crestomatia'.

Essa é apenas uma prévia da 
A Câmara Municipal de Fortaleza vida de um dos mais autênticos 

realiza no próximo dia 21 de agosto sucessores dos apóstolos que 
de 2012, às 19h30min,  Sessão ocupou a sede episcopal de 
Solene de entrega do Título de Fortaleza, durante 22 anos, pois 
Cidadão de Fortaleza aos bispos são inúmeras as atividades 
Dom Plínio José da Luz Silva e realizadas por Dom Antônio.
Dom Sérgio da Rocha. Ambos Há doze anos foi formada uma 
foram bispos auxiliares de Comissão  que  cuida  do processo 
Fortaleza.de  Beatificação  e Canonização  de 

Dom Antônio  de Almeida Lustosa: 
Irmã Margarida Sales, Zenaide 
Oliveira, Conceição Rodrigues, 
José Olavo Rodrigues, Nildes 
Alencar, Castelo Bessa,  Claudia 
Távora, Zilda e Junior, padre 
Gilberto, diretor do Colégio Dom 
Bosco e Rádio Dom Bosco.

A Comissão programou, como 
tem acontecido nos últimos anos, 
u m a  m i s s a  n a  C a t e d r a l  
Metropolitana de Fortaleza, no dia 
14 de agosto, às 12h, celebrando 

Bispos recebem 
Título de Cidadão de 
Fortaleza 
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Dom Plínio é natural de Pacoti, CE, Diálogo Inter-religioso e Pastoral 
tem 56 anos e atualmente é Bispo da Pessoa Idosa no Regional NE IV 
da Diocese de Picos, estado do da CNBB.
Piauí.  Fez seus estudos no  Lema episcopal:
Seminário da Prainha e foi "Euntes praedicate Evangelium" 
ordenado presbítero em 1984.. - "Ide, Proclamai o Evangelho"  

N a s  t e r r a s  a l e n c a r i n a s  (Mac 16,15)
desenvolveu seu ministério 
s a ce rdo t a l  na s  s egu i n t e s  
paróquias: Nossa Senhora das Dom Sergio da Rocha é 
Graças - Ideal (Aracoiaba); São natural de Dobrada, no estado de 
Francisco de Assis, bairro dias S. Paulo, 52 anos. Fez seus estudos 
Macedo - Fortaleza;   Nossa em São Paulo e foi ordenado 
Senhora da Conceição - Redenção; presbítero na 
São João Batista - Acarape; Nossa Diocese de 
Senhora da Palma – Baturité. Foi São Carlos no 
também Vigário Episcopal da d i a  1 4  d e  
Região Episcopal da Serra; dezembro de 
Membro do Conselho Econômico 1 9 8 4 .  F e z  
da Arquidiocese de Fortaleza. Mestrado em 

Foi nomeado pelo Papa João Teologia Moral 
Paulo II, no dia 13 de junho de pela Pontifícia 
2001, bispo auxiliar de Fortaleza Faculdade de 
(2001 – 2003).  Sua ordenação T e o l o g i a  
episcopal se deu no dia 24 de N o s s a  
agosto do mesmo ano.  Já no Senhora da 
episcopado foi Coordenador do Assunção, de 
Secretariado Arquidiocesano de São Paulo, e obteve o Doutorado 
Pastoral - Fortaleza; Bispo na Academia Alfonsiana da 
Responsável pela Comunicação e P o n t i f í c i a  U n i v e r s i d a d e  
Dimensão Missionária no Regional Lateranense, em Roma, aos 
Nordeste I - Estado do Ceará. 21/01/1997.

Atualmente é Bispo Diocesano Como Presbítero trabalhou no 
de Picos-PI; Bispo responsável Seminário Diocesano de Filosofia, 
pela Pastoral da Comunicação, em São Carlos, como diretor 
Pastoral para a Cultura e Educação, espiritual, professor de filosofia e 
Pastoral para o Ecumenismo e reitor. No Seminário de Teologia de 
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S. Carlos, em Campinas, foi diretor Arquidiocese de Teresina. Dom 
espiritual e reitor; foi também Sérgio da Rocha iniciou seu 
professor e membro da Equipe de trabalho na Arquidiocese de 
F o r m a ç ã o  d o s  D i á c o n o s  Teres ina ,  como Arceb i spo  
Permanentes da Diocese de São Coadjutor no dia 30 de março de 
Carlos. Exerceu, também, na 2 0 0 7  e  c o m o  A r c e b i s p o  
Diocese de São Carlos, as Metropolitano em 3 de setembro 
seguintes funções pastorais: de 2008. Aos 15 de junho de 2011 
assessor da Pastoral da Juventude, foi nomeado pelo Papa Bento XVI 
c o o r d e n a d o r  d a  Pa s t o r a l  Arcebispo Metropolitano de 
Vocacional, coordenador da Escola Brasília, tendo sido acolhido na 
d e  Agen t e s  d e  Pa s t o ra l ,  Catedral Metropolitana de Brasília 
coordenador Diocesano de aos 6 de agosto de 2011.
Pastoral, vigário paroquial das Seu lema episcopal é: “Omnia in 
Paróquias Nossa Senhora de Caritate" (1Cor 16,14) – “Tudo na 
Fátima e Catedral, reitor da Igreja caridade”
São Judas Tadeu, em S. Carlos, Atividades como Bispo
pároco de Água Vermelha e de Foi bispo auxiliar de Fortaleza 
Santa Eudóxia. (2001-2007), arcebispo coadjutor 

Foi ainda professor de Teologia de  Teres ina  (2007-2008) ,  
Moral na Pontifícia Universidade arcebispo metropolitano de 
Católica de Campinas (1989- Teresina (2008-2011), membro da 
2001), colaborando como tal em Comissão Episcopal para a 
Porto Velho-RO, no Projeto Doutrina da Fé - CNBB (2002-
Missionário Sul I / Norte I e na 2007), membro da Comissão 
Escola de Teologia Pastoral de São Episcopal do Mutirão de Superação 
Luiz de Montes Belos - GO, Igreja da Miséria e da Fome da CNBB 
Irmã da Diocese de São Carlos. (2001-2004), secretário do 

Foi nomeado, pelo Papa João Regional Nordeste I (2002-2007), 
Paulo II, Bispo Auxiliar em bispo de referência da Pastoral da 
Fortaleza, Ceará, e Titular de Alba Juventude e da Pastoral Vocacional 
aos 13 de junho de 2001. Foi no Regional Nordeste I (2002-
ordenado Bispo no dia 11 de agosto 2007), bispo de referência para o 
do mesmo ano, na Catedral de S. Ensino Religioso e para os 
Carlos – SP. Aos 31 de janeiro de Presbíteros, no Regional Nordeste 
2007, foi nomeado pelo Papa Bento IV (2007-2011), presidente da 
XVI Arcebispo Coadjutor da Comissão Episcopal para o 
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Seminário do Regional Nordeste IV Os dias de espiritualidade foram 
(2007-2011) ,  membro  da  vivenciados com palestras, vídeos, 
Comissão Episcopal para os desertos, confissões e celebrações.
Ministérios Ordenados e a Vida 
Consagrada da CNBB (2007-
2 0 1 1 ) ,  p r e s i d e n t e  d o  
Departamento de Vocações e 
Ministérios do CELAM (2007-

A abertura oficial do ano do 
2011), e presidente do Regional 

centenário aconteceu dia 29 de 
Nordeste IV (2007-2011).   

julho na Paróquia Nossa Senhora 
A t u a l m e n t e ,  é  A r c e b i s p o  

das Graças. Padre Hélio Campos foi 
Metropo l i tano de Bras í l ia ,  

seu primeiro pároco e tem uma 
presidente da Comissão Episcopal 

profunda ligação com a história do 
para Doutrina da Fé, da CNBB, 

bairro.  Neste centenário de 
membro do Conselho de Pastoral 

nascimento, além da homenagem 
(CONSEP)  e  do  Conse lho  

se quer resgatar a história desse 
Permanente da CNBB.

valoroso pastor. Durante este 
segundo semestre de 2012 e o 
primeiro semestre de 2013 
estaremos realizando várias 
atividades no contexto da vida 
social e espiritual de dom Hélio 

Aconteceu no ultimo final de 
Campos. Para tal acontecimento 

semana de julho, no Seminário de 
estamos na busca de parcerias. Já 

Teologia São José , no bairro do 
contanto com a Comunidade 

Castelão, o retiro anual de 
Hóstia Santa, A Federação dos 

formação e aprofundamento dos 
Movimentos Comunitários do 

d iáconos  permanentes  da  
Pirambu e o Grupo de Teatro 

Arquidiocese de Fortaleza. 
Amador do Pirambu. O centenário 

O re t i ro  contou  com a  
é uma realização da Fundação 

participação de 16 diáconos 
Helder Camara (Grupo O Dom) e 

permanentes e de 1 candidato ao 
da Paróquia Nossa Senhora das 

diaconato permanente. e da 
Graças – Pirambu. 

assessoria de Dom Rosalvo 
Mais informações sobre o 

Cordeiro, bispo auxiliar, e as 
centenário:

presenças de Dom Jose Luiz 
Vasconcelos, bispo auxiliar e padre 
Sávio. 

Abertura do Ano do 
Centenário de Dom 
Hélio Campos 

Retiro dos Diáconos 
Permanentes

www.facebook.com/ce
ntenarioheliocampos

centenarioheliocampos@gmail.
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PASTORAIS

3º Congresso 
Missionário Nacional

presentes. Participei do mutirão da 
I n f ân c i a ,  Ado l e s c ên c i a  e  
Juventude Missionária em que 

Na cidade de Palmas (TO), de bispos, padres, diáconos e 
12 a 15 de julho, aconteceu o 3º seminaristas estiveram presentes. 
Congresso Missionário Nacional.  O painel das experiências 
Foi um momento em que mais de missionárias foi um momento de 
600 delegados entre bispos, partilha. Na noite de sábado os 
presbíteros, religiosos e religiosas, Regionais estiveram celebrando 
leigos e leigas, cheios de nas Paróquias com as famílias que 
entusiasmo pela Missão foram acolheram os missionários. 
iluminados pelo tema “Discipulado Vivemos uma partilha de fé e 
missionário: do Brasil para um convívio fraterno. No domingo, 
Mundo secularizado e pluricultural, aconteceu a apresentação das 
à luz do Vaticano II” e pelo lema sínteses dos mutirões: Vida 
“Como o Pai me enviou, assim eu Religiosa; Ministérios Ordenados; 
vos envio” (Jo 20,21). Vida Laical; Infância, Adolescência 

Desde  a  abe r tu ra  os  e Juventude Missionária. A 
congressistas favoreceram um Celebração Eucarística presidida 
c l ima de muita alegr ia e por Dom Pedro Brito encerrou o 
descontração. Considero como evento que teve como ponto final o 
destaques: a procissão de entrada envio dos missionários às suas 
dos representantes dos 17 dioceses. Mas todos nós que 
COMIREs,  seguido de um participamos temos a grande 
momento especial de oração. Logo responsabilidade de continuar as 
após vários representantes de r e f l e x õ e s  m i s s i o n á r i a s  
Organismos se manifestaram adequando-as a cada realidade. 
dando os votos de boas vindas. Segundo o padre Estevão 
Duas participações especiais Raschietti, assessor metodológico 
dentre os assessores: Ir. Israel do 3º CMN, em entrevista disse 
José Nery, fsc, e Pe. Paulo Suess que “todos levam para casa uma 
que falaram sobre o tema do 3º tarefa: agora cabe a cada diocese, 
Congresso. Considero que os a cada paróquia, através de seus 
mutirões real izados foram r e p r e s e n t a n t e s ,  a  
também de grande riqueza para os responsabilidade de repassar para 
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os outros o conteúdo vivido nos para nos representar. Até porque a 
quatro dias do Congresso”. Vamos grande maioria já deu mostras de 
continuar o nosso papel de que não está preocupada com esta 
batizados... democratização. 

É preciso termos clareza de 
quem é quem nesta disputa, quais Lançamento da Campanha 
os projetos que estão em jogo. Missionária 2012
Transformar estruturas sólidas de Data: 09/09/2012     Horário: 8 
Estado, historicamente a serviço às12h.
das elites, é tarefa difícil e Local: Centro de Pastoral Maria, 
demorada. Porém, para construir o Mãe da Igreja.
Estado que queremos, temos 
primeiramente que construir a 
sociedade que queremos. A 5ª SSB 
objetiva mobilizar as comunidades 
eclesiais, os movimentos sociais, 
as pastorais, os organismos e as 
forças sociais para refletir sobre as 
estruturas sociais, políticas e 
econômicas do Estado Brasileiro e 
participar do processo de sua 

A 5ª Semana Social Brasileira democratização, priorizando o 
nos põe diante de um grande protagonismo dos pobres e 
desafio: democratizar o Estado excluídos, a partir de uma 
para a garantia dos direitos civis, mudança diante da apatia, da 
políticos e sociais. Compromete- omissão, da falta de compromisso 
nos, dessa maneira, com uma cidadão de milhares de pessoas.
p a r t i c i p a ç ã o  a t i v a  n e s t a  Segundo, Vírginia Fontes, a 
transformação. Daí o tema: A democratização corresponde “a 
participação da sociedade no uma antiquíssima aspiração, o que 
processo de democratização do não a impede de ser mais atual do 
Estado – Estado para que e para que nunca: assegurar a igualdade 
quem? A luta pela democracia, no ( q u e  é  d i f e r e n t e  d a  
entanto, é ao mesmo tempo, um homogeneidade) de todos os seres 
compromisso com o exercício da sociais, garantir a liberdade de 
cidadania. Não devemos relegar a todos e de cada um, proceder de 
tarefa de democratizar o Estado maneira que a direção do destino 
àqueles e aquelas que elegemos coletivo emane de todos, e que os 

CONVITE ESPECIAL:

Pe. Luciano Gonzaga -
 Coordenador do COMIDI

5ª Semana Social 
Brasileira
O Desafio da Democratização 
do Estado
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benefícios e prejuízos das decisões, este, onde os grandes projetos 
com seus erros e acertos, revertam ditos de desenvolvimento causam 
a todos”. impactos socioambientais e para a 

B e m  s a b e m o s  q u e  a  saúde humana, expropriam 
organização dos grupos populares territórios, removem comunidades 
é tanto necessária quanto inteiras e as famílias atingidas não 
desafiante. Diante de uma melhora têm o direito de participar do 
na qualidade de vida de parcela da p r o c e s s o  d e  d e c i s ã o  d a  
população (o que não influenciou implantação destes projetos? A 
na concentração da riqueza no situação se agrava com a 
Brasil!), outra grande parcela, para criminalização dos movimentos 
a qual os direitos são negados, fica sociais, que é a criminalização da 
invisibilizada. É tarefa nossa tornar luta pelos direitos.
visível essa negação de direitos e A 5ª Semana Social Brasileira 
c o n s t r u i r  p r o c e s s o s  d e  é um espaço privilegiado de 
reinvindicação democrática. discussão, mas também de 

As condições desumanas em fortalecer as alternativas populares 
que vive grande parte da de democratização do Estado já 
p o p u l a ç ã o  q u e s t i o n a  existentes e de construção de 
p r o f u n d a m e n t e  o  E s t a d o  outras, oportunas e necessárias 
Democrático de Direito. A diante da realidade.
corrupção política e econômica, a Já dizia o poeta Bertold Brecht 
concentração de riqueza e renda, a em seu Elogio da Dialética”: “De 
expropriação de territórios, o quem depende que a opressão 
saque dos recursos naturais, entre continue? De nós. E de quem 
outros, são chagas criadas ou depende que ela se acabe: 
aprofundadas pelo sistema Também de nós!”.
capitalista vigente. Queremos um Num resgate profundo do 
Estado onde os direitos humanos, o modo de vida dos nossos irmãos 
acesso à terra e a defesa dos indígenas em seu bem viver, nós 
territórios sejam garantidos; as também queremos vida boa, vida 
reforma agrária, urbana, política e com qualidade, não vida melhor. A 
t r i bu tá r i a  imp lementadas ;  missão de nosso irmão Jesus Cristo 
combatida a violência no campo e é a vida em plenitude para todos e 
na cidade; acesso à saúde, todas (cf. Jo 10, 10). Dom Pedro 
educação, saneamento, moradia Casaldáliga, fazendo memória de 
de qualidade, entre outros direitos.  Dom Helder, nos encoraja nesta 

Que Estado Democrático é missão, também profética: “Não 
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deixa cair a profecia. Mantenhamos 
a esperança. Pode morrer tudo, 
menos a esperança”! 

No período de 2 a 6 de julho 
passado, realizou-se o V FORMISE           
(Formação Missionária para 
Seminaristas) na Província 
Eclesiástica de Feira de Santana-

 A Juventude Mariana BA. Organizado pelas Pontifícias 
Vicentina, JMV, promoverá nos dias Obras Missionárias (POM), por 
1 e 2 de setembro de 2012, no macrorregiões, este encontro 
Centro de Pastoral Maria, Mãe da contou com a participação dos 
Igreja, o seu I Encontro de seminaristas do Nordeste que nas 
Formação para Comunicadores. Se suas  respect ivas  d ioceses  
você é católico e está inserido em participam do COMISE (Comissão 
algum projeto, grupo ou pastoral Missionária para os Seminários).
de comunicação aproveite a Estiveram presentes 122 
oportunidade e participe. Os seminaristas, sendo 14 do Estado 
facilitadores serão Érika Morais e do Ceará. Destes, 2 eram da 
Clarissa de Paiva, profissionais da diocese de Sobral e 12, da 
comunicação, da Juventude Arquidiocese de Fortaleza. Os 
Mariana Vicentina do Brasil. seminaristas da Arquidiocese 

Em breve divulgaremos o eram: Levi (Propedêutico), Bruno 
edital com demais informações e a Moreira e Edmilson Monteiro (1º 
ficha de inscrição no site: 

In fo rmações  no  ema i l  
 e 

nos telefones 085 8848 4756 ou 
085 9998 1650. 

Seminaristas de 
Fortaleza participam 
de Formação 

Thiago Valentim
Comissão Pastoral da Terra (CPT) do Ceará Missionária

Juventude Mariana 
Vicentina 

www.jmvfortaleza.org

comunicacao@jmvfortaleza.org
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ano de Filosofia), Claudenir Maia e Cristã”  e o lema “Casa de 
João Paulo (2º de Filosofia), Marcos inspiração catecumenal”.
Antonio, José Renato e Otaviano Tem como objetivo dar 
Pimenta (3º de Filosofia), Sílvio visibilidade à reflexão sobre a 
Lima e Valternilo Santiago (1º de Iniciação à Vida Cristã, tema muito 
Teologia), Aderlanio (3º de discutido pela Igreja no Brasil tanto 
Teologia) e Francisco dos Santos  pela Comissão Bíblico-Catequética 
(4º de Teologia) e. como pela própria CNBB, tema de 

A temática abordada durante uma das Urgências da Ação 
o encontro foi: “Concílio Vaticano II Evangelizadora da Igreja no Brasil 
– 50 anos de vida e missão” e teve 2011 a 2015. 
como objetivo fomentar o espírito O horário de chegada dos 
missionário dos futuros padres, catequistas romeiros será às 16 
tendo em vista o grande desafio da horas na Universidade Vale do 
evangelização. Acarau (UVA). A Romaria será 

Pa ra  o s  s e m i n a r i s t a s  realizada à noite. Essa decisão foi 
participantes, o encontro serviu tomada pelos coordenadores e 
como um momento de conhecerem coordenadoras diocesanos, pois o 
as diversas realidades de missão sol nessa época é muito quente. À 
no Brasil e Ad Gentes, partilhar as noite será melhor e mais tranquilo 
e xpe r i ên c i a s  m i s s i oná r i a s  para caminhar e celebrar com a 
promovidas pelo COMISE, bem participação de todos. 
como noticiar para nossas casas Os romeiros de Fortaleza 
formativas os missionários do serão acolhidos na UVA, em cujo 
nosso estado que estão em missão espaço de estac ionamento 
e unirmo-nos a eles no contato, na acontecerá a Missa de abertura 
partilha e na oração. com a acolhida das caravanas e a 

passagem do Ano Mariano para o 
Catequético, a homenagem a Dom 
José Tupinambá da Frota por todo o 
seu empenho na formação humana 
e catequética de toda região Norte. 

O Setor de Catequese do Em seguida se dará início à 
Regional Nordeste 1 realizará nos caminhada.
dia 25 e 26 de agosto de 2012, em Durante a caminhada dos 
Sobral, a III Romaria de Catequese catequistas serão feitas três 
com o tema “Iniciação à Vida paradas onde se contemplará a 

III Romaria de 
Catequese
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Mística dos Sacramentos da 
Iniciação à Vida Cristã, tendo em 
vista o Projeto da CNBB. 

1 ª  C o n t e m p l a ç ã o :  
Sacramento do Batismo - Matriz Do 
Coração De Jesus.

Na alegria de estar presente, 
2 ª  C o n t e m p l a ç ã o :  

na busca de reacender o ardor 
Sacramento da Crisma - Santuário 

m i s s i o n á r i o ,  t r a g o  a o  
São Francisco.

conhecimento dos cr istãos 
3 ª  C o n t e m p l a ç ã o :  

engajados na vida da Igreja ecos 
Sacramento da Eucaristia -  Arco 

da recente atividade dos leigos no 
de Nossa Senhora. 

sentido de sintonizar-se com o 
O encerramento da III 

movimento de reviver e reaprender 
Romaria de Catequese está 

com o grande Evento Eclesial que 
previsto para as 2h30min da 

foi o Concílio Vaticano II, neste seu 
madrugada do dia 26 no Arco do 

ano jubilar (1962 - 2012).
Triunfo, também conhecido como  

Como já é tradição, o 
Arco de Nossa Senhora. 

Conselho Nacional do Laicato do 
Informações com Hilda 

Brasil reuniu-se com os delegados 
Chavante, no Secretariado de 

representantes dos Regionais e das 
Pastoral (85) 3388.8701. 

diversas expressões eclesiais, para 
realizar sua XXXI Assembleia Geral 
Ordinária, no Rio de Janeiro, 
c on tando  com exp res s i va  
participação, incluindo leigos e 

A Pastoral Familiar realizará leigas, bispos, padres, diáconos e 
no dia 14 de agosto uma noite de religiosos.
espiritualidade para as famílias na Foram momentos de muita 
paróquia São Benedito, centro de fraternidade, amizade, estudo e 
Fortaleza. A atividade faz parte das reflexão sob o tema “O  Concílio 
comemorações da Semana Vaticano II e o agir cristão”, na 
Nacional da Família realizada já perspectiva de  ajudar os leigos e 
algum tempo no Santuário São leigas a descobrirem meios de 
Benedito.  A noite de oração será identificar-se mais com Cristo e seu 
aberta a todas as pessoas, famílias, Evangelho.
pastorais que desejarem participar. A assembleia traçou como 

Conselho 
Arquidiocesano de 
Leigos

Semana da Família
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objetivo buscar o que nos propício para uma meditação e 
reencanta como leigos e leigas muitas reflexões sobre nosso 
a partir do Vaticano II e como compromisso de cristão diante dos 
as diretrizes da CNBB nos desafios do mundo secularizado e 
animam na caminhada. da fidelidade ao projeto de Deus. 

Assessorada pela teóloga Eva Aproveitemos para elevar nosso 
Aparecida Resende, a Assembleia amadurec imento cr i s tão e  
oportunizou palestras, diálogos, fortalecer nossa esperança.
d e b a t e s ,  d e p o i m e n t o s  e  
c o n t r i b u i ç õ e s  m a d u ra s  e  
compromet idas  que  serão  
divulgadas como respostas às 
inquietações colocadas e como 
formas de reanimar os Conselhos 
para um agir consciente e 
transformador.

Pa ra  de spe r t a r  no s so  
No dia 22 de Junho de 2012, interesse eclesial, registro algumas 

os indígenas da Aldeia Tapeba sugestões lá colocadas, que já 
Sobradinho, localizada às margens podem ser assumidas em qualquer 
da BR 020, foram surpreendidos, instância.
no início da manhã, com a presença - Formar grupos de estudo 
de 200 policiais do Batalhão de para rever a eclesiologia do 
Choque, um oficial de justiça e do Vaticano II.
advogado da Empresa Remar -  P r omove r  f o rmação  
Participações objetivando garantir fundamentada nos Documentos do 
o cumprimento de um Mandado de Concílio.
Reintegração de Posse em favor do - Animar a mística e fortalecer 
g r u p o  e c o n ô m i c o  a espiritualidade dos leigos.
REMARPARTICIPAÇÕES. - Estudar os Documentos que 

As 10 casas existentes na tratam dos leigos.
parte sul da Aldeia foram - Assumir a vocação laical, 
demolidas, repensando nossa presença e ação 

ignorando todo o clamor do na Igreja e na sociedade.
povo e até mesmo o pedido de Estes são pequenos sinais de 
suspensão da que foi muito proveitosa, rica e 

med ida  po r  pa r t e  do  desafiadora nossa Assembleia. 
Coordenador Regional da FUNAI e Este mês vocacional é tempo 

                                    Elenise Mesquita
 A serviço do CAL  

Centro de Defesa da 
Arquidiocese de 
Fortaleza
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do Analista em Sobradinho representa mais um 
Antropologia do Ministério triste evento nas lutas dos Tapeba 

Público Federal. Vale ressaltar que pela demarcação da Terra 
os indígenas não tomaram Indígena, luta marcada ao longo 
conhecimento da existência nem desses anos pela morosidade e 
do Mandado de Reintegração de pela burocracia, entraves políticos 
Posse nem de um processo judicial e jurídicos que impedem a 
envolvendo a área da Aldeia, efetivação do direito fundamental 
minando o direito dos indígenas ao dos Tapeba à terra. Os efeitos para 
devido processo legal. o  p o v o  Ta p e b a  d a  n ã o  

Dentre as 10 casas demolidas regularização de suas terras são 
no local estava a casa do Cacique, sentidos não só pelo desrespeito ao 
que, há cerca seu direito à terra tradicionalmente 

de  2  anos ,  j á  hav i a  ocupada, mas também  através do 
presenciado a demolição de sua aumento da população não índia 
outra casa dentro de um outro em seu território tradicional, do 
processo judicial que ocorreu i m p a c t o  d a  u r b a n i z a ç ã o  
alheio aos seu conhecimento e  que desordenada, degradando os 
permanece até hoje impune. recursos naturais (poluição do 

No mesmo dia da demolição manguezal, derrubada de mata 
das casas, os Tapeba bloquearam a n a t i v a  e  c i l i a r,  r e t i r a d a  
BR 222, que indiscriminada de areia do leito dos 

corta a terra num perímetro rios, destruição de carnaubais, 
de 09 km, denunciando o caso e obstrução de trilhas) dos quais 
solicitando a tradicionalmente utilizam para 

publicação do relatório de suas atividades produtivas e de 
identificação e delimitação da Terra subsistência. Somada a esses 
Indígena fatores, a pressão de grupos 

Tapeba no Diário Oficial da empresariais sobre a terra indígena 
União e do Estado e afixação na vem gerando graves prejuízos 
sede da étnicos, culturais, territoriais, 

Prefeitura Municipal de morais e patrimoniais aos 
Caucaia, como preconiza o Decreto indígenas. 
nº 1.775/96. Também exigiam a 

construção de todas as casas 
demolidas arbitrariamente 

na aldeia Sobradinho.
Este caso ocorrido na Aldeia 

Pe. Emilio Castelo e a equipe do Centro de 
Defesa e Promoção dos Direitos Humanos 

(CDPDH)
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Pastoral Vocacional estarem conosco nesta festa 
vocacional – eles são fonte viva de 
renovação da Igreja.”

A Pastoral Vocacional (PV) da Lembra ainda que a animação 
Arqu id iocese  de  For ta leza  das vocações é tarefa pessoal e 
promoverá no próximo dia 26 de comunitária, por isso conta com 
agosto no Colégio Santo Inácio a seu valioso apoio espiritual e 
III Jornada Vocacional. O evento material. Daí as três grandes 
iniciará a partir do meio dia e tarefas da Pastoral Vocacional em 
contará com diversas atrações nossas comunidades: 1. Oração 
artísticas religiosas – música e pelas vocações; 2. Animação, 
dança, testemunhos vocacionais, incentivo e ajuda no discernimento 
momento de interação dos jovens e das vocações; 3. Ajuda material 
a realização da I AMOSTRA para nossos Seminários.
VOCACIONAL, com stands de O Colégio Santo Inácio está 
diversas realidades vocacionais l o c a l i z a d o  n a  A v e n i d a  
para visitação e ajuda no Desembargador Moreira, próximo 
discernimento dos nossos jovens. à Igreja de São Vicente e Praça da 
Haverá, às 14h haverá a Missa de Imprensa, bairro Dionísio Torres.       
abertura, seguida por shows dos 
Missionários Shalom, Ir. Kelly 
Patrícia, Comunidade Recado e 
Grão de Trigo e Adoração ao 
Santíssimo Sacramento.

Em carta aos Presbíteros, 
Padre Rafhael Silva Maciel, 
Coordenador da PV diz: “Pedimos 
aos responsáveis que animem de 
modo especial os grupos de jovens 
e outros tantos grupos que estão 
sob sua responsabilidade para 
organizarem suas caravanas e 
participarem deste momento 
espec i a l  de  nossa  Ig re ja  
Arqu id iocesana.  Queremos  
convidar e animar especialmente 
os jovens que estão nos grupos de 
preparação para a Crisma, para 
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COMUNICAÇÕES

Festival Halleluya 
presta contas 

Defesa Civil.  “Solidariedade e 
responsabilidade social são 
elementos característicos do 

 Festival Halleluya, presentes desde 
E v e n t o  a p r e s e n t a  o s  a primeira edição. Ficamos felizes 

resultados de sua 15ª edição e já em contribuir na construção de 
se prepara para a edição de 2013 uma sociedade mais solidária”, 
na Jornada Mundial da Juventude p o n t u o u  J o ã o  Pa t r i o l i n o ,  
com o Papa Bento XVI no Rio de responsável pela Promoção 
janeiro. Humana da instituição. “A missão 

Na manhã do dia 26, a e s t á  c ump r i d a ,  mas  não  
organização do concluída”, finalizou 
Festival Halleluya J o ã o ,  f a z e n d o  
2012  p re s t ou  r e f e r ê n c i a  a o  
contas com a t r a b a l h o  d e  
s o c i e d a d e  e  atendimento aos 
apresentou os mais pobres que 
números recordes acontece durante 
desta edição. Na todo o ano.
parceria com a A comemoração 
Defesa Civil do se dá também pelo 
e s t ado  f o ram  número de bolsas de 
coletados 5.660 sangue coletadas: 
quilos de alimentos não perecíveis, 665 no total, 60 a mais em relação 
mantimentos que serão revertidos ao Festival Halleluya em 2011. 
para os municípios vítimas da “Para nós, é uma satisfação 
estiagem e para as obras de enorme ter esta parceria com a 
Promoção Humana da Associação Comunidade Católica Shalom no 
Shalom, como o albergue, abrigo Festival Halleluya e esperamos 
que acolhe 50 moradores de rua continuar com esta companhia, por 
por dia. muitos anos” afirmou satisfeita 

“Foi uma parceria de sucesso com os números, a coordenadora 
e com ela completamos as 20 de Captação de doadores do 
toneladas arrecadas na campanha Hemoce, Nágela Lima. A parceria 
Força solidária”, frisou Major ainda rendeu o cadastro de 200 
Wagner Maia, representante da doadores de medula óssea.
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“Supe ramos  t oda s  a s  25 grupos competindo no Festival 
expectativas e já nos preparamos de artes;
para o Festival Halleluya 2013 que 7000 pessoas assistiram às 
acontecerá em duas edições, uma  sessões no Cine Halleluya;
em Fortaleza na Pré-Jornada e 15 mil pessoas  passaram pelo hall 
outra, uma semana depois no Rio da exposição Shalom 30 anos;
de Janeiro durante a Jornada 5 mil pessoas  compareceram ao 
Mundial da Juventude com o Papa talk show Curta a ;
Bento XVI”, adiantou Tobias 6 mil voluntários se reversaram em 
Cortez, coordenador da divulgação 34 equipes de serviço;
e inovação do Festival. 200 mil acessos ao site em 5 dias;

O  F e s t i v a l  H a l l e l u y a  Picos de 2 mil acessos à webtv 
completou 15 edições consecutivas acompanhando online o Festival
de realização em uma festa que 18 mil pessoas falando sobre o 
reuniu 1.170.000 pessoas no Festival Halleluya no Facebook
Condomínio Espiritual de 18 a 22 Por diversas vezes o assunto mais 
de julho. O evento consolidou-se comentado no Trendig Topics do 
como o mais solidário do estado e Twitter
como o maior festival de artes 1.170.000  pessoas em 5 noites de 
integradas do país. Movimentou 6 atividades.
mil voluntários divididos em 34 
equipes e recebeu mais de 200 
caravanas dos bairros de Fortaleza, 
interior do Ceará, outros estados e 
países.

665 bolsas de sangue;
As Paulinas Livraria promoverá 200 cadastro de medula óssea;

no próximo dia 18 de agosto, 5660 qui los de a l imentos 
sábado, das 9 às 12h Curso sobre arrecadados;
Espiritualidade do Catequista. A 2387 Confissões;
assessoria será do teólogo, 4392 Aconselhamentos;
professor, pedagogo e membro da 1535 crianças no Halleluya kids;
R e d e  C e l e b r a  F e r n a n d o  6093 pessoas inscritas no 
Cavalcante.  A única exigência para Halleluya Quero mais:
a participação é a aquisição do livro 

Paulinas promove 
curso de 

Resumo dos números do espiritualidade para 
Festival Halleluya

catequistas

verdade.com
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“ D i s c í p u l o s  C a t e q u i s t a s ”.  também, as grandes alegrias e as 
Informações na própria livraria inúmeras conquistas. Festejar essa 
a t ravés  do  te l e fone  (85)  data é celebrar não somente a 
3226.7544. existência dos muitos presbíteros 

em nossa Arquidiocese que por 
aqui passaram, mas também 
ansiar por futuros sacerdotes para 
a Santa Igreja.

Peçamos ao Senhor da messe e 
Pastor do rebanho que a celebração 
desse jubileu seja um momento de 
recordação e de reencontro de 

Vivemos um tempo de alegria, todos aqueles que construíram 
pois o Seminário Arquidiocesano essa história de dedicação à 
São José – Filosofia celebra seus 25 edificação do Reino de Deus e de 
anos. É perceptível a grandiosa doação à missão de apascentar as 
graça de Deus que vem agindo ovelhas do Senhor. Supliquemos a 
durante esses anos, quando intercessão, sempre constante, de 
olhamos para o que foi construído e Nossa Senhora, para que esta 
realizado através de nossa missão celebração aumente em nós o 
vocacional. Podemos admirar a ardente desejo de continuar 
ação de Deus que vem conduzindo fazendo tudo o que o Senhor nos 
os formadores, seminaristas e disser. 
funcionários que fizeram e os que Quando deixamos a ação de 
agora fazem parte desta casa de Deus nos conduzir temos a certeza 
formação. de grandes realizações em nossa 

É um momento de rendermos vida. “Seminário São José: há 25 
graças a Deus e de rezar pela anos formando sacerdotes 
generosa resposta de nossos comprometidos com a vida e a 
jovens ao chamado de Deus. missão da Igreja”.
Envolvidos por este clima de festa, 
somos convidados a oferecer a 
Deus estas vocações, pedindo-lhe 
que as conserve segundo a sua 
vontade.

Comemorar 25 anos é trazer 
presente, em um tom festivo, os 
desafios que nos marcaram, mas, 

Seminário São José 
Filosofia

25 anos de história
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Subsídios Oficiais de 
preparação para JMJ 
Rio 2013

As Regiões Episcopais e 
Paróquias poderão imprimi-los 
logo para agilizar o processo de 
fo rmação  de  miss ionár ios  
paroquiais que poderão animar a 

Padre Denys Lima, coordenador 
Semana Missionária que antecede 

da Jornada Mundial da Juventude 
à JMJ.

(JMJ) na Arquidiocese, divulga o 
Confira também no site da 

site dos subsídios de preparação 
Arquidiocese a carta de Dom 

para a realização da Semana 
Eduardo Pinheiro da Silva, sdb, 

Missionária que acontecerá de 16 a 
Presidente da Comissão Episcopal 

20 de julho de 2013, em Fortaleza. 
Pastoral para a Juventude (CEPJ) 

Todo o material foi produzido pela 
d i r i g i d a  a o s  P á r o c o s  e  

CNBB e consta de dois subsídios: 
Administradores Paroquiais, 

um para os jovens e outro para os 
Vigários Paroquiais e demais 

adultos. Os subsídios já estão 
Presbíteros, sobre como trabalhar 

postados no site da Arquidiocese 
a JMJ no mês de agosto, mês 

de Fortaleza:
vocacional.

www.arquidiocesedefortaleza.org.
br
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Subsídios Oficiais de 
preparação para JMJ 
Rio 2013

10ª Caminhada com 
Maria

Metropolitana os devotos de Nossa 
Senhora seguirão rezando os 
mistérios do terço. Na Catedral 
acontecerá a coroação de Nossa 
Senhora da Assunção. 

Padre Denys Lima, coordenador 
O tema da Décima Caminhada 

da Jornada Mundial da Juventude 
com Maria é: “Com Maria no 

(JMJ) na Arquidiocese, divulga o 
caminho da fé”.

site dos subsídios de preparação 
O evento que este ano 

para a realização da Semana 
comemora sua 10ª edição conta 

Missionária que acontecerá de 16 a 
com uma grande estrutura 

20 de julho de 2013, em Fortaleza. 
logística, tendo à frente mais de 

Todo o material foi produzido pela 
2000 voluntários, especialmente 

CNBB e consta de dois subsídios: 
jovens, distribuídos nos oito pontos 

um para os jovens e outro para os 
de  apo io,  pa lco,  l i tu rg ia ,  

adultos. Os subsídios já estão 
t r a n s m i s s ã o ,  c o r d ã o  d e  

postados no site da Arquidiocese 
i s o l a m e n t o ,  s e g u r a n ç a ,  

de Fortaleza:
socorristas, coroação, etc. 

Durante o percurso, haverá um 
momento especial com show 
pirotécnico em frente da Capela de 
Santa Edwiges para comemorar os 
dez anos do evento. A queima de 
f o g o s  t e r á  d u r a ç ã o  d e  

No dia 15 de agosto, quarta-
aproximadamente 10 minutos.

feira, na Solenidade da Assunção 
Dom José Antonio, arcebispo de 

de Nossa Senhora, acontecerá a 
Fortaleza, convida o povo de Deus 

Décima Caminhada com Maria. A 
para o evento e solicita aos 

caminhada iniciará ao meio dia 
participantes que todos levem o 

com a Santa Missa no Santuário 
seu radinho de pilha ou celular para 

Nossa Senhora da Assunção, no 
acompanhar as orações durante o 

bairro Vila Velha.
trajeto da Caminhada que serão 

Terminada a celebração os 
transmitida pelas rádios Dom 

paroquianos iniciarão a caminhada 
Bosco e Canção Nova.

rumo à Avenida Leste-Oeste onde 
se encontrarão com a multidão de 
fiéis na  ponte da Barra do Rio 
Ceará. De lá até a Catedral 
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Recordando os temas 
anteriores da Caminhada com 
Maria 

XVI.
2009 – Caminhamos com Maria 

na fidelidade de Cristo – na 
celebração do Ano Sacerdotal 2003 – Caminhamos com 
estatuído pelo Papa Bento XVI.Maria, em seu Caminho que é 

2010 – Caminhamos com Jesus – 150 anos da Arquidiocese 
Maria: Fica conosco, Senhor! – na de Fortaleza e Ano do Rosário 
sintonia com o Congresso proclamado pelo Papa João Paulo 
Eucarístico Nacional por ocasião II.
dos 50 anos de Brasília, Capital 2004 – Caminhamos com 
Federal.Maria, modelo insuperável da 

2011 – Caminhamos com contemplação de Cristo – 150 anos 
Maria, acolhendo Jesus a Palavra do dogma da Imaculada Conceição 
de Deus – marcado pela Exortação e 100 da coroação de Nossa 
Apostólica Verbum Domini do Senhora Aparecida, Rainha e 
Santo Padre Bento XVI sobre a Padroeira do Brasil.
Palavra de Deus na vida e na 2005 – Com Maria seguimos 
missão da Igreja.Jesus Eucaristia – ano da Eucaristia 

Sobre o tema de 2012 “Com proclamado pelo Papa João Paulo 
Maria no caminho da fé”, o II.
arcebispo escreveu no editorial do 2006 – Com Maria somos 
B o l e t i m  I n f o r m a t i v o  d a  discípulos e missionários de Jesus 
Arquidiocese, mês de julho, o Cristo – rumo à V Conferência do 
seguinte: “Como ocorreu nos Episcopado Latino-Americano e do 
demais anos anteriores, esta Caribe, convocada pelo Papa João 
Caminhada com Maria estará em Paulo II e confirmada pelo Papa 
sintonia com o momento eclesial Bento XVI para realizar-se em 
que estaremos vivendo: o ANO DA Aparecida – Cidade Santuário 
FÉ proclamado pelo Papa Bento Mariano Nacional do Brasil, dos 
XVI em sua Carta Apostólica Porta dias 13 a 31 de maio de 2007.
Fidei – A Porta da Fé (cf. At 14, 27), 2007 – Com Maria, discípula e 
e que se iniciará no próximo dia 11 missionária de Jesus, a serviço da 
de outubro e irá até o dia 24 de vida – conclusões da V Conferência 
novembro de 2013. Com Maria no realizada em Aparecida.
Caminho da Fé será o tema da 2008 – Caminhamos com 
Caminhada com Maria 2012”.Maria, Mãe dos discípulos de Jesus 

Pontos de Apoio da CaminhadaCristo – na celebração do Ano 
1º Ponto Santuário Nossa Paulino proposto pelo Papa Bento 
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Senhora da Assunção situado na 
Avenida Dom Aloísio Lorscheider, 
960, Conjunto Nova Assunção, Vila 
Velha.

2º Ponto  Praça Perfide Benício, 
Mês de festa da Família Canção 

localizada na Avenida Coronel 
Nova (CN) em Fortaleza. O motivo 

Carvalho, em frente ao Campo do 
é a comemoração dos 11 anos de 

Ferroviário.
presença na terra da luz. Terra 

3º Ponto  Ponte do Rio Ceará - 
onde Monsenhor Jonas Abib esteve 

coordenação da Área pastoral da 
por vários anos e profetizou que 

Barra do Ceará.
aqui seria o celeiro dos carismas. 

4º Ponto Av. Leste-Oeste com 
É nesta alegria que louvamos a 

rua Francisco Calaça - coordenação 
Deus por nos dar a graça de sermos 

da paróquia do Cristo Redentor.
Igreja nesta cidade.

5º Ponto  Av. Leste–Oeste com 
Celebrando os 11 anos da CN 

Av. Pasteur - coordenação da 
Fortaleza-CE, queremos fazer 

paróquia do Carlito Pamplona.
memória da nossa história: a 

6º Ponto Av. Leste-Oeste com 
Missão Canção Nova veio para 

Rua  F ranc i sco  Corde i ro  -  
Fortaleza a convite do Arcebispo 

coordenação da paróquia Nossa 
Dom José Antônio Aparecido Tosi 

Senhora das Graças.
Marques. Foi inaugurada no dia 3 
de agosto de 2001 com a presença 

7º Ponto Av. Leste-Oeste com 
do Monsenhor Jonas Abib e 

Rua Jacinto Matos - coordenação 
membros da comunidade, dando 

da paróquia Senhor do Bonfim.  
inicio a geradora da TVCN que 
esteve em pleno funcionamento 

8º Ponto  Av. Leste-Oeste na 
a t é  a g o s t o  d e  2 0 0 3 .  

altura da Praça Marcílio Dias - 
Posteriormente com o fechamento 

coordenação da paróquia de São 
da TVCN, veio para Fortaleza uma 

Francisco, conhecida também 
missionária da Comunidade de 

como Nossa  Senhora  dos  
Aliança CN, enviada com o objetivo 

Navegantes.
de sustentar e dar continuidade à 

9º Ponto  Praça da Sé - 
pe rpe tua ção  do  Ca r i sma .  

coordenação da paróquia da 
Juntamente com os amigos e 

Catedral. 
vocacionados assumiu a missão 
iniciando um Grupo de Oração no 
auditório do Colégio Salesiano Dom 

Canção Nova de 
Fortaleza celebra 11 
anos
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Bosco, cedido pelo Pe.Orsini crianças, jovens, casais, mães, 
Nuvens Linard, sdb. Com o passar 1000 Ave-Maria, 5° de Adoração, 
dos meses Deus lhes concede uma Eventos, Santa Missa, etc. Outra 
casa de missão onde eram Loja Canção Nova no Centro da 
r e a l i z a d a s  a s  a t i v i d a d e s  cidade - Rua Floriano Peixoto, 786 
missionárias com Missas, Clube da – Centro.
Evangelização, atendimentos, Neste clima de alegria em que 
Grupos de Oração, 5°-feira de celebramos 11 anos queremos 
Adoração, Loja CN entre outras convidar você que é Igreja conosco 
atividades. a vivermos juntos este mês de 

Em julho de 2004 com o agosto celebrando as maravilhas 
retornar da Comunidade de Vida, de Deus na missão da CN Fortaleza 
Deus nos concede uma rádio e uma que tem o prazer de somar e, 
nova sede onde a missão da CN se unidos a todos os movimentos da 
encontra até os dias atuais. Igreja, evangelizar tornando o 

Neste ano de 2012 a CN nome de Jesus conhecido e amado.
Fortaleza tem a alegria de celebrar Na programação de aniversário 
juntamente com a Arquidiocese, a haverá de 17 a 19 de agosto 
Renovação Carismática Católica, Encontro de Oração, com Pe. Bruno 
M o v i m e n t o s  e  N o v a s  na Casa de Evangelização; no dia 
Comunidades, enfim com toda a 24, às 18h  Santa Missa; após a 
Igreja local e as famílias que missa Show de Aniversário, no 
recebem em suas casas a essência Colégio Salesiano Dom Bosco.
da nossa missão de evangelizar: Contatos: (85) 3391 4065 e 
Formar homens novos para um 3391 4445.
mundo novo, como nos ensina o Blog:  fortaleza.cancaonova.com 
fundador Monsenhor Jonas Abib.

Hoje a Canção Nova em 
Fortaleza está presente:

Casa de Evangelização, situada 
na Rua Gal. Tertuliano Potiguara, 
452, Aldeota, unida à Paroquia São 
Vicente de Paulo com o nosso 
querido Pároco Pe. Neto; Loja CN; 
C l u b e  d a  E va n g e l i z a ç ã o ;  
WebTVCN; atividades missionárias  O CERIS – Centro de Estatística 
como Grupos de Oração para Religiosa e Investigações Sociais, 

Cobrança Indevida do 
Anuário Católico

NOTA DO CERIS E DA 
PROMOCAT 
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órgão oficial da Igreja responsável Nesse sentido, reafirmamos 
pelo Anuário Católico do Brasil e a que selamos o compromisso de 
Promocat Marketing Integrado, seriedade e o zelo para com o 
única empresa autorizada pelo Censo da Igreja, além de confirmar 
CERIS e pela CNBB para a que não existem protestos de 
realização do Censo Anual da nenhuma razão relacionados ao 
Igreja Católica do Brasil e para a Anuário Católico do Brasil e não há 
publicação do Anuário, vêm empresas autorizadas a falar em 
esc larecer  que não estão nome do CERIS ou da Promocat. 
executando cobrança em cartório Aproveitamos para pedir que 
de nenhuma paróquia ou outra divulguem essa nota para evitar 
entidade da Igreja no Brasil. que pessoas de bem, caiam no 

Assim como ocorreu em outra golpe que estão tentando aplicar. 
ocasião, empresas não autorizadas  Desse modo, quando alguém 
que se passam por cartório de ligar em sua paróquia, comunidade 
títulos e protestos, estão ligando ou diocese, imediatamente 
para as paróquias, dioceses e casas desligue o telefone, e entre em 
religiosas que constam no Anuário contato conosco.
Católico dizendo que as mesmas  Na unidade da Igreja,
estão em débito com o CERIS por  CERIS / Promocat
terem adquirido o Anuário, e que  
tais débitos, se não pagos 
imediatamente, serão protestados. 
Esta ação é criminosa, trata-se de (11) 2099 6688
golpe aplicado por empresas e 
pessoas mal intencionadas com o 
único objetivo de ludibriar as 
pessoas relacionadas no Anuário. 

O CERIS e a Promocat 
esclarecem ainda que não cobram, 
em hipótese alguma, pela A s  P o n t i f í c i a s  O b r a s  
publicação dos dados oficiais da Missionárias -POM estão fazendo 
Igreja publicados no Anuário. Tal um concurso de criação de uma 
publicação é gratuita e tem como logomarca (parte visual e 
base o Censo Oficial da Igreja no tipográfica) para o seguinte tema: 
Brasil. Somente a venda do livro “POM leva você à Jornada Mundial 
impresso - “Anuário Católico” - é da Juventude Rio 2013”. O 
cobrada de quem o adquire. Concurso irá até o dia 31 de agosto 

www.ceris.org.br
www.promocat.com.br
cadastro@promocat.com.br

Concurso POM leva 
você à JMJ Rio 2013
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de 2012. É direcionado aos jovens anos, em 1962, no grupo dos 
missionários, a partir de 18 anos, oblatos, grupo criado por Dom 
tem caráter exclusivamente Antônio Lustosa para jovens 
cultural, se desenvolve sem provenientes das paróquias para 
qualquer forma de sorteio ou dar aos párocos cooperadores 
operação semelhante, nem leigos nos trabalhos paroquiais. 
vinculação de seus participantes. Dos remanescentes deste grupo de 

O vencedor da logomarca “POM oblatos, extinto em 1967, ainda 
leva você à JMJ Rio 2013”, ganhará trabalha na Arquidiocese o diácono 
uma passagem aérea para o Rio de permanente Ximenes Aragão. 
Janeiro (ida e volta) no período de Também pertenceu aos oblatos o 
15 a 30 de julho de 2013; inscrição nosso saudoso João Bosco, já 
para a JMJ com direito a tudo que falecido. 
estiver no pacote oferecido pela 
organização local do Rio de Janeiro 
(hospedagem e alimentação).

Envie seu trabalho para o e-mail 

Esta é uma iniciativa das 
Pontifícias Obras Missionárias 
(POM) através da Pontifícia Obra da 
Propagação da Fé.

Assessoria de Imprensa POM

- É muito difícil definir a pessoa 
do Cordeiro em uma simples frase, 
mas posso dizer da simplicidade 
que ele sempre demonstrou na 
condução da sua vida, nunca se 
deixando levar pelo modismo, pela 

Obrigado por tudo amigo 
apelação da sociedade. Sempre foi 

Cordeiro!!
uma pessoa extremamente 

Faleceu na noite do dia 16 de 
coerente com o que pregava. (Rosa 

julho, às 21 horas, no Hospital 
Maria de Sousa) 

Antônio Prudente,  Antônio - Seu Cordeiro era uma pessoa 
Cordeiro Alves (Cordeiro), vítima muito humana, sensível às 
de parada cardíaca. Cordeiro necessidades das pessoas que o 
ingressou na arquidiocese aos 17 

juventude@pom.org.br

www.pom.org.br
Alguns depoimentos 

Falecimento de 
Antônio Cordeiro
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procuravam para resolver os Com um coração maior que ele, 
problemas no Setor de Pessoal ou estava sempre pronto a ajudar 
para orientar quando solicitado. quem quer que fosse. Chegava a 
Uma de suas características era comprar coisas só com o intuito de 
acolher bem, com simpatia e ajudar a pessoa que passava em 
alegria. (Clara Maria França de Paula) seu setor,  vendendo suas 

- Cordeiro era sensível às especiarias. Deixa muita saudade. 
(Marta Andrade)dificuldades do próximo sem nunca 

- O Cordeiro sempre me passou lhes negar ajuda e apoio. (Paula 
a imagem de uma pessoa Imelda)

- Cordeiro era um amigo, um tranquila, de bem com a vida. 
companheiro que tinha sempre Silencioso, olhava a todos com 
uma palavra de força e um carisma s e r e n i d a d e ,  s e m p r e  
sem igual. Ficarão na lembrança cumprimentando, respeitando a 
seus conselhos, sua amizade e sua presença do/a outro/a. Ao saber de 
alegria que, com certeza, na casa seu falecimento, lembrei logo 
do Pai será ainda maior. (Lúcio quando ele nos visitou na sala da 
França) Cáritas, poucos dias antes de 

- Saudades vou sentir, aliás, já falecer, trazendo a esposa, a filha e 
sinto, mas o que me consola e me o netinho. Ele mostrava o menino a 
deixa bem é saber que tive o todos com grande orgulho. Vi 
privilégio e o prazer de conhecê-lo. naquele momento que aquela 
Em quase um ano de convivência o serenidade vinha de alguém com 
seu Cordeiro deixou uma ótima uma família bem constituída, feliz. 
lembrança de um ser generoso e (Ana Maria Freitas)

companheiro. (Larissa S. Valle) - Nosso Cordeiro sempre foi o 
- Cordeiro era uma pessoa cheia irmão de todas as horas e para 

de um sentimento de amor e todos os momentos. Às vezes 
gratidão, ao conversar com conselheiro, amigo ou um pai 
Cordeiro o sol parecia brilhar com complacente e leal. (Diácono 

mais força, pois ele  era Luz para as Ximenes)
pessoas que estavam mais - O senhor Cordeiro com sua 
próximas. (Conceição Almeida) amizade e humildade nos ensinava 

- Cordeiro foi um defensor dos a  a g i r  c o m  p a c i ê n c i a  e  
d i r e i t o s  t raba lh i s t as ,  dos  simplicidade. (José Harleandro)
funcionários da arquidiocese. Um - Cordeiro foi um amigo leal, 
homem que possuía grande cordial, prestativo e bondoso. (Ary 
visibilidade de justiça e era justo. Marques)Religião e Política Partidária

Boletim Informativo - agosto de 201244



Dia ........semana        Evento Local

1 a 11.......... Viagem do Arcebispo Itália 
15 ...............14h00min X Caminhada com Maria  N. Assunção à Catedral
16 ...............16h30min Conselho Econômico Arquidiocesano Cúria - Provisória
17 ...............7h00min Missa de Santa Beatriz Mosteiro Concepcionista 
18 ...............19h00min Missa dos 25 anos do Seminário de Filosofia Ant. Bezerra, Fortaleza
19 ..............7h00min Missa – Aniversário de falecimento de Dona Rosita Paiva – 
................... Casa Mãe do Instituto Josefino. J. da Penha, Fortaleza 
...................19h00min Missa na Paróquia São João Eudes Luciano Cavalcante, 
Fortaleza
21 ...............18h00min Missa no Seminário de Filosofia e encontro 
................... com seminaristas do 3º. Ano. Ant. Bezerra, Fortaleza 
22 ...............9h00min Conselho de Formadores dos Seminários Resid. Arquiepiscopal 
...................18h00min Missa no Seminário de Teologia e encontro 
................... com os seminaristas do 4º. Ano. Castelão, Fortaleza
23 a 26 ....... Visita Pastoral na Paróquia São João Batista Horizonte
27 ...............8h00min Confraternização do Clero da Arquidiocese Itaitinga
29 ...............9h00min Conselho Presbiteral Centro de Pastoral
...................15h00min Conselho Episcopal Resid. Arquiepiscopal 

DIA .............HORA EVENTO LOCAL
1 ................8h RE Praia S. Pedro e S. Paulo – Setor Juventude: Encontro com coordenadores paroquiais
Guanacés
1 .................8h REM N. Sra. da Conceição: Encontro do MESC Paróquia SS Trindade 
1 .................8h IAM: Encontro para assessores e coordenadores Centro Pastoral MMI
1 .................8h30 REM São José: Reunião das equipes paroquiais de liturgia Paróquia NS Fátima
1 .................13h CEBs: Reunião da coordenação arquidiocesana Centro Pastoral MMI
1 .................14h30 REM N. Sra. da Conceição: Curso para novos ministros da Palavra Centro de Formação
1 .................14h30 REM N. Sra. da Conceição: Encontro Pastoral de Animação Litúrgica Centro de Formação
1 .................15h Pastoral da Sobriedade: Reunião coordenação Centro Pastoral MMI
1 .................17h30 Pastoral Familiar: Reunião do conselho arquidiocesano Centro Pastoral MMI
2 .................7h ECC: Formação para casais coordenadores de círculos
2 .................8h30 Pastoral dos Migrantes de Horizonte: Encontro. Paróquia Horizonte
3 a 6 ........... Encontro dos Bispos do Ceará
4 .................8h RE Praia S Pedro e S Paulo: Encontro do Clero Aquiraz
4 .................9h Arquidiocese Secretariado: Reunião da coordenação pastoral Centro Pastoral MMI
5 .................19h REM São José: Reunião da Coordenação Centro Pastoral MMI
5 a 15 ......... RE Sertão São Francisco: Festa Nossa Senhora das Dores. Campos Belos
6 ................. RE Sagrada Família: Reunião da coordenação
6 ................. RE Sagrada Família: Reunião do Conselho Econômico

Agenda do Arcebispo - agosto de 2012

Agenda da  Arquidiocese - setembro 2012
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7 ................. GRITO DOS EXCLUÍDOS
8 .................8h REM N. Sra. dos Prazeres: Dizimo Centro Past. Caucaia
6 .................8h30 REM São José: Reunião dos Presbíteros CPMMI
8 .................8h30 REM São José: Reunião da Pastoral da Comunicação
8 .................9h Arquidiocese:  Reunião do Conselho Pastoral Centro Pastoral MMI
8 .................14h30 REM N. Sra. da Conceição: Coordenação de Animação Catequética Centro de Formação
8 ................. REM São José: Festa da padroeira NS da Saúde Mucuripe
9 .................7h30 ECC: Aprofundamento para casais da equipe de visitação
9 .................8h COMIDI: Encontro de Formação Missionária Centro Pastoral MMI
10 ...............18h REM N. Sra. dos Prazeres: Encontro da coordenação da Região Centro Past. Caucaia
11................9h Arquid.: Reunião do Conselho Episcopal Residência episcopal
12 ...............14h Arquidiocese: Articulação das Pastorais Sociais, CEBs e Organismos Centro Pastoral MMI
12 ...............17h30 Arquidiocese: Reunião do Conselho Econômico Centro Pastoral MMI
12 ............... Arquidiocese: Reunião da equipe do Seminário Propedêutico
13 ............... RE Serra N. Sra. da Palma: Reunião da coordenação pastoral Baturité
13 ............... ECC: Reunião do conselho setorial
13-16 .......... REM Sagrada Família: Visita Pastoral Paróquia Jereissati II
14 ............... REM São José: Festa do padroeiro Senhor do Bonfim Monte Castelo
14 ...............15h COMIDI: Reunião da coordenação Centro Pastoral MMI
14 a 16 .......8h IAM: Assembleia do COMIRE
15 ...............8h REM N. Sra. dos Prazeres: Encontro Pastoral Familiar Centro Past. Caucaia
15 ...............8h REM N. Sra. dos Prazeres: Encontro Setor Juventude Centro Past. Caucaia
15 ...............8h REM N. Sra. dos Prazeres: Encontro 5ª Urgência Centro Past. Caucaia
15 ..............8h RE Praia S Pedro e S Paulo: Escola de Formação Guanacés
15 ...............8h Grito dos Excluídos – Reunião plenária de avaliação Centro Pastoral MMI
15 ...............8h Pastoral da AIDS: Reunião mensal CPMMI
15 ...............8h30 REM São José: Reunião da Pastoral Vocacional 
15 ...............9h Catequese: Reunião da coordenação arquidiocesana Centro Pastoral MMI
15 ...............9h REM N. Sra. da Conceição: Reunião equipe da Pastoral da Criança Centro de Formação
15 ...............14h30 REM N. Sra. da Conceição: Curso para novos ministros da Palavra Centro de Formação
15 ............... PPR: Retiro com o povo da rua
15 ............... CRB: Assembleia eletiva Centro Pastoral MMI
15 ............... REM N. Sra. da Conceição: Pastoral Criança – Líderes brinquedistas
15 ............... REM São José: Festa da padroeira NS das Dores Otávio Bonfim
15-16 ..........16h Pastoral Vocacional: Encontro Vocacional Semin. Propedêutico
16 ...............8h30 Juventude Missionária: Gincana IAJM -  bíblica Centro Pastoral MMI
16 ...............9h Pastoral dos Migrantes e Grito dos Excluídos: Encontro de Formação 
................... – “Que a saúde se difunda sobre a terra” (Eclo 38,8) Centro Pastoral MMI
17 ............... REM São José: Festa da padroeira NS da Piedade Piedade
17 ..............8h RE Praia S. Pedro e S. Paulo: Encontro dos secretários e secretárias das Paróquias.Guanacés 
17-20 .......... Arquidiocese: Encontro dos padres com mais de 10 anos de ordenação .....................................
18 ...............18h Pastoral dos Migrantes: Encontro da coordenação Centro Pastoral MMI
19 ...............9h Arquidiocese: Reunião Comissão do Fundo de Solidariedade Centro Pastoral MMI
19 ............... PJMP: Reunião da coordenação arquidiocesana Centro Pastoral MMI
19-29 .......... RE Sertão São Francisco: Festa de São Miguel Arcanjo Itapebuçu
21 ...............9h REM N. Sra. dos Prazeres: Visita do Vigário a uma Área ou Paróquia Região
21 ...............9h RE Praia S Pedro e S Paulo: Coordenação da Região Guanacés
21-23 .......... Pastoral dos Migrantes da Região Nordeste: Encontro Pesqueira, PE
22 ...............8h REM N. Sra. dos Prazeres: Encontro da Coordenação do MESC Centro Past. Caucaia
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22 ..............8 a 16h RE Praia S Pedro e S Paulo: Formação Agentes de Pastoral Guanacés
22 ...............9h REM N. Sra. dos Prazeres: Encontro da 1ª Urgência Pecém
22 ...............14h30 REM N. Sra. da Conceição: Encontro do MEP Centro de Formação
22 ............... REM N. Sra. da Conceição: Reunião da coordenação da Região Casa Par. Messejana
22 ............... JMV: Reunião da Família Vicentina
23 ...............8-12h REM São José: Formação para os catequistas São Gerardo
23 ............... REM N. Sra. da Conceição: Pastoral da Criança - Formação contínua Setor 3 - Maraponga
23 ............... Pastoral dos surdos: Encontro Pacajus
24-27 .......... Arquidiocese: Encontro dos padres até 5 anos de ordenação
25 ...............19h30 FAMEC: Reunião da coordenação Residência episcopal
26 ...............14h Arquidiocese: Articulação das Pastorais Sociais, CEBs e Organismos Centro Pastoral MMI
26 ...............17h PASCOM arquidioceana: Reunião da coordenação Centro Pastoral MMI
27 ............... RE Serra N. Sra. da Palma: Enc. dos padres
27 ...............14h Pastoral Carcerária: Reunião da coordenação arquidiocesana Centro Pastoral MMI
27 ............... REM São José: Festa do padroeiro São Vicente de Paulo Dionísio Torres
28 ...............8h30 Arquidiocese: Reunião Equipe de Animação das Campanhas Centro Pastoral MMI
29 ...............8h30 REM São José: Reunião do Conselho Econômico Sala da Região 
29 ...............14h30 REM N. Sra. da Conceição: Curso para novos ministros da Palavra Centro de Formação
29 ............... ECC: Reunião do conselho arquidiocesano
30 ...............9h REM N. Sra. dos Prazeres: Confraternização dos secretários e secretárias da RegiãoCombinar
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18 de agosto: atualizar Cartão de Vacinação

O Governo do Estado, através da Secretaria de Saúde, na 
pessoa de seu secretário Raimundo José Arruda Bastos, enviou 
carta ao Arcebispo Dom José Antonio, solicitando da arquidiocese a 
divulgação da CAMPANHA NACIONAL DE ATUALIZAÇÃO DO 
CALENDÁRIO BÁSICO DE VACINAÇÃO que acontecerá no próximo 
dia 18 de agosto de 2012.  
Diz a carta: “Assim, todas as crianças menores de 5 anos de idade 
deverão ser levadas às Unidades Básicas de Saúde para atualiza-
rem seu Cartão de Vacinação. É imprescindível que os pais ou 
responsáveis levem o cartão de vacinação da criança, para ser 
analisado por um técnico da Sala de Vacinação e identificadas as 
vacinas que estejam atrasadas”.
 O secretário encerra solicitando o apoio dos párocos e vigários na 
divulgação da Campanha nas missas, encontros e reuniões em 
suas paróquias e comunidades.



 Contribuição Paroquial - junho/2012
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H I S T Ó R I C O

REGIÃO SÃO JOSÉ Último mês Último mês

Recebido Referente VALOR Recebido Referente VALOR

01- N.Sra.Lourdes - Dunas jun/12 jun/12 1.568,70    jun/12 jun/12 470,61        

02- São Benedito jun/12 jun/12 1.626,00    jun/12 jun/12 487,80        

03- Navegantes jun/12 jun/12 1.399,68    jun/12 jun/12 419,90        

04- Catedral jun/12 jun/12 1.437,80    jun/12 jun/12 718,90        

05- Cidade 2000 jun/12 jun/12 202,45        jun/12 jun/12 60,73          

06- Cristo Rei jun/12 jun/12 3.170,23    jun/12 jun/12 951,07        

07- Fátima jul/12 jul/12 15.684,22  jul/12 jul/12 7.842,11    

08- Monte Castelo jun/12 jun/12 2.337,70    jun/12 jun/12 1.168,85    

09- Mucuripe jun/12 mai e jun/12 4.748,87    jun/12 mai-jun/12 2.374,43    

10- Patrocinio jul/12 jul/12 1.182,00    jul/12 jul/12 532,00        

11- Santa Luzia jun/12 jun/12 4.132,88    jun/12 jun/12 2.066,44    

12- São Vicente de Paulo jun/12 jun/12 9.461,58    jun/12 jun/12 4.730,79    

13- Sag.Coração de Jesus jun/12 jun/12 1.792,15    

14- N.Sra. Da Paz jun/12 jun/12-festa 13.670,91  jun/12 jun/12 3.832,10    

15- N.Sra. Do Carmo jun/12 jun/12 2.049,45    jun/12 jun/12 1.024,73    

16- N.Sra. Dos Remédios jun/12 jun/12 1.192,13    jun/12 jun/12 357,94        

17- Tauape jun/12 jun/12-festa 2.880,00    jun/12 jun/12 384,00        

18- São Gerardo jun/12 jun/12 3.579,80    jun/12 jun/12 1.789,90    

19- Piedade jun/12 jun/12 3.223,96    jun/12 jun/12 1.611,98    

20- Parquelandia jun/12 jun/12 1.754,80    jun/12 jun/12 877,40        

21- N.Sra.das Dores jun/12 jun/12 2.263,93    jun/12 jun/12 679,17        

22- Capela Santa Fi lomena jun/12 jun/12 1.550,00    

23- São José - Papicu jun/12 jun/12 1.582,17    jun/12 jun/12 474,64        

24- Cap. Men. Jesus de Praga jul/12 Jun-jul/12 600,00        

25- Reitoria São Judas Tadeu jul/12 jul/12 1.537,20    jul/12 jul/12 461,16        

26- Igreja da Prainha mai/12

27- N.Sra.Aparecida-Praia Futurojun/12 jun/12 682,26        jun/12 jun/12 204,68        

28- N.Sra.de Lourdes - B.El lery jun/12 jun/12 1.101,30    jun/12 jun/12 330,39        

TOTAL  1 86.412,17  TOTAL  1 33.851,72  

REGIÃO BOM JESUS DOS AFLITOS

01- S.Fcº de Assis  - Canindezinhojun/12 jun/12 1.388,29    jun/12 jun/12 416,48        

02- Area Past. Planalto do Pici jun/12 jun/12-Festa 2.432,54    jun/12 jun/12 426,60        

03- Nazaré e Capelas jun/12 jun/12 5.840,92    

04- Vi la União jun/12 mai e jun/12 3.630,20    jun/12 mai-jun/12 1.502,36    

05- Parangaba jun/12 jun/12 6.659,34    jun/12 jun/12 3.144,73    

06- S.Raimundo Nonato mai/12 mai/12

07- São Pio X jun/12 jun/12 1.694,26    jun/12 jun/12 508,27        

      MITRA  ARQUIDIOCESANA COMISSÃO  DO  CLERO

Recebido Julho/12Recebido Junlho/12
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H I S T Ó R I C O

BOM JESUS DOS AFLITOS Últim o m ês Últim o m ês

(C O N T I N U A Ç Ã O ) Recebido Referente VALOR Recebido Referente VALOR

08- Bo m  Ja rd i m Ma r/12 Ma r/12

09- H e n ri q u e  Jo rge jun/12 jun/12 1.894,73    jun/12 jun/12 568,42        

10- Jo ã o  XXI I I  jun/12 jun/12 3.843,76    jun/12 jun/12 1.153,11    

11- N.Sra .Ap a re ci d a -Mo n te s e  jun/12 jun/12 2.239,05    jun/12 jun/12 1.119,52    

12- N.Sra .d e  Sa l e te a br/12 a br/12

13- Sa n ta  Pa u l a  Fra s s i n e tti ma i/12 ma i/12

TOTAL  2 29.623,09    TOTAL  2 8.839,49    

NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO

01- Sã o  Pe d ro  - Ba rra  d o  Ce a rájun/12 jun/12 1.458,17    jun/12 jun/12 437,45        

02-  Granja Portugal (abr11a jn.12) jun/12 jun/12, Fes ta 3.006,12    jun/12 jun/12 405,33        

03- Are a  Pa s t. Al va ro  W e yn e ma i/12 ma i/12

04- Are a  Pa s to ra l  d o  Ge n i b a ú jul /12 jul /12 1.429,45    jul /12 jul /12 428,83        

05- N.Sra .As s u n çã o jun/12 jun/12 4.049,69    jun/12 jun/12 1.747,77    

06- An to n i o  Be ze rra jun/12 jun/12 3.221,95    jun/12 jun/12 1.610,97    

07- Ca rl i to  Pa m p l o n a jun/12 jun/12-Fes ta 5.483,36    jun/12 jun/12 -Fes ta 2.741,68    

08- Co n ju n to  Ce a rá jul /12 jul /12 3.033,60    jul /12 jul /12 1.516,80    

09- Cri s to  Re d e n to r jun/12 ma i  e jun/12 4.112,65    jun/12 ma i -jun/12 2.056,30    

10- Ja rd i m  I ra ce m a ma i/12 a br-ma i/12 3.326,98    ma i /12 a br-ma i/12 998,09        

11- N.Sra .d a s  Gra ça s -Pi ra m b u jun/12 jun/12 1.202,00    jun/12 jun/12 360,60        

12- S .Pe d ro  e  S .Pa u l o jun/12 jun/12 2.486,10    jun/12 jun/12 745,83        

13- Sã o  Fcº - Vi l a  Ve l h a ma i/12 ma i/12

TOTAL  3 32.810,07  TOTAL  3 13.049,65  

N.SRA DA CONCEIÇÃO  

01- Ae ro l a n d i a jun/12 jun/12 2.416,00    

02- Ma n o e l  Sá ti ro jun/12 ma i  e jun/12 3.555,54    jun/12 ma i -jun/12 1.066,66    

03- N.Sra . D a  G l ó ri a  e  Ca p e l a sjun/12 ma i  e jun/12 23.475,93  jun/12 ma i -jun/12 11.737,96  

04- Alto Alegre  (08-12/10..01/11) jun/12 jun/12 1.819,84    jun/12 jun/12 545,95        

05- D i a s  Ma ce d o jun/12 jun/12 2.219,22    jun/12 jun/12 593,73        

06- Eu s é b i o  ma i/12 ma i/12

07- La go a  Re d o n d a fev/12 fev/12 858,32        fev/12 fev/12 257,49        

08- Ss m a . Tri n d a d e jun/12 jun/12 3.474,37    jun/12 jun/12 1.042,30    

09- Ma ra p o n ga jun/12 jun/12 e  Fes ta 6.049,73    jun/12 jun/12 e  Fes ta 1.814,93    

10- Me s s e ja n a jun/12 jun/12 4.316,88    jun/12 jun/12 2.158,44    

11- Mo n d u b i m jun/12 jun/12 2.770,33    

12- Sã o  D i o go  - Ca ja ze i ra s ma i/12 ma i/12

13- Sã o  Jo ã o  Eu d e s ma i/12 ma i/12 3.462,72    ma i /12 ma i/12 1.731,36    

14- Sã o  Jo s é  - Ed s o n  Qu e i ro z jun/12 jun/12 2.108,38    jun/12 jun/12 1.054,19    

15- Sa g.Co r.d e  Je s u s /Stª Lu zi a jun/12 jun/12 614,53        jun/12 jun/12 184,35        

16- N.Sra .d a s  Gra ça s -Sta . Ma ri ajun/12 jun/12 496,43        jun/12 jun/12 148,92        

17- Mã e  Ss m a .- Pq .D o i s  I rm ã o sjun/12 jun/12 2.662,10    jun/12 jun/12 798,65        

18- Ta n cre d o  Ne ve s ma i/12 ma i/12 2.294,08    ma i /12 ma i/12 1.147,04    

19- Co n ju n to  Pa l m e i ra jun/12 ma i-jun/12 Fes ta 4.831,72    jun/12 ma i-jun/12 1.354,71    

20- Are a  Pa s t.N.Sra .d o  Bra s i l jun/12 jun/12 400,00        

21- Are a  Pa s to ra l  d o  Ba rro s o jun/12 jun/12 1.263,85    jun/12 jun/12 379,15        

TOTAL  4 69.089,97  TOTAL  4 26.015,83  

Recebido Junlho/12 Recebido Julho/12

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

NOSSA SRA. DOS PRAZERES Último mês Último mês

Recebido Referente VALOR Recebido Referente VALOR

01- N.Sra .Gra ça s /S. Pe dro-Ica ra ÍNov/11 Nov/11

02- Are a  Pa s t. do Ara turi jun/12 jun/12,Festa 2.218,46    jun/12 jun/12 604,47      

03- Are a  Pa s t.Conj.Ma l  Rondonjun/12 jun/12 358,13        

04- Pa rque  Poti ra jun/12 jun/12 1.389,07    jun/12 jun/12 416,72      

05- Are a  Pa s t.Pq Gua da l a ja ra jun/12 jun/12 722,00        jun/12 jun/12 216,60      

06- Pa rque  Ta ba puá jun/12 jun/12 1.221,66    jun/12 jun/12 366,50      

07- Ca pua n jun/12 jun/12 2.718,40    jun/12 jun/12 304,97      

08- Ca uca i a mai/12 mai/12

09- Sã o Gonça l o do Ama ra nte jun/12 jun/12 1.215,00    jun/12 jun/12 364,00      

10- Conjunto Nova  Me tropol e jun/12 jun/12 3.475,32    jun/12 jun/12 1.737,66   

11- Pe ce m jun/12 jun/12 e Festa 1.814,07    jun/12 jun/12 232,02      

12 -Pl a na l to Ca uca i a jul/12 jul/12 994,00        jul/12 jul/12 298,20      

13- Croa tá jun/12 jun/12 730,74        jun/12 jun/12 219,22      

TOTAL  5 16.856,85  TOTAL  5 4.760,36   

REGIÃO SAGRADA FAMILIA

01- Gua i uba jun/12 jun/12, Festa 2.450,21    jun/12 jun/12 492,31      

02- I ta i ti nga jun/12 jun/12 1.533,26    Dez/11

03- Ma ra ngua pe jun/12 jun/12 2.866,75    jun/12 jun/12 1.433,37   

04- Ma ra ca na ú jun/12 jun/12 4.812,03    jun/12 jun/12 1.850,74   

05- Pa ca tuba  (ma i /nov-11) abr/12 abr/12

06- Pa juça ra jun/12 jun/12 3.838,14    jun/12 jun/12 1.919,07   

07- Tabatinga (Mar/11 a Mar/12) mai/12 abr-mai/12 2.048,13    mai/12 abr-mai/12 614,43      

08- Conj.Indus tri a l jun/12 jun/12 2.003,20    jun/12 jun/12 1.001,60   

09- Je re i s s a ti -Ti mbó jun/12 jun/12 1.874,06    jun/12 jun/12 562,22      

10- S.Fcº da s  Cha ga s /Je re i s s a ti  I Ijun/12 jun/12 1.647,70    jun/12 jun/12 494,30      

TOTAL  6 23.073,48  TOTAL  6 8.368,04   

REGIÃO SÃO PEDRO E S.PAULO

01- Arua rú jun/12 mai-jun/12 1.029,22    jun/12 mai-jun/12 308,76      

02- Hori zonte jun/12 jun/12 e Festa 6.224,00    jun/12 jun/12 1.305,50   

03- Aqui ra z jun/12 jun/12 1.395,15    jun/12 jun/12 418,54      

04- Be be ri be jun/12 Fev-jun/12 7.415,42    jun/12 Fev-jun/12 2.224,64   

05- Ca s ca ve l jun/12 jun/12 2.612,36    jun/12 jun/12 1.306,18   

06- Chorozi nho mai/12 mai/12

07- Guanacés (ago/09 a dez/11) mai/12 mai/12

08- Pa ca jus jun/12 jun/12 3.416,00    jun/12 jun/12 1.600,00   

09- Pa ra jurú jun/12 jun/12 840,79        jun/12 jun/12 252,23      

10- Pi ndore ta ma jun/12 jun/12 2.200,36    jun/12 jun/12 1.100,18   

11- Pi tombe i ra s jul/12 jul/12 593,90        jul/12 jul/12 178,17      

12- Suca ti nga jun/12 jun/12 1.065,66    jun/12 jun/12 258,23      

13- Ta pe ra jun/12 jul/12,Festa 2.543,70    jul/12 jul/12 213,17      

14- Ca ponga jun/12 jun/12 678,61        jun/12 jun/12 203,58      

TOTAL  7 30.015,17  9.369,18   

      MITRA  ARQUIDIOCESANA COMISSÃO  DO  CLERO

Recebido Junlho/12 Recebido Julho/12
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H I S T Ó R I C O

REGIÃO N.SRA. DA PALMA Último mês Último mês

Recebido Referente VALOR Recebido Referente VALOR

01- Aca ra pe jul/12 jul/12 980,64         jul/12 jul/12 294,19         

02- Antoni o Di ogo jun/12 jun/12 1.182,27      jun/12 jun/12 354,68         

03- Ara coi a ba jun/12 jun/12,Fes ta 2.446,94      jun/12 jun/12 1.111,28      

04- Ara tuba jun/12 jun/12 1.132,47      jun/12 jun/12 339,74         

05- Ba rrei ra jun/12 jun/12,Fes ta 2.657,14      jun/12 jun/12 286,25         

06- Ba turi té jun/12 jun/12 4.619,90      jun/12 jun/12 2.308,30      

07- Idea l jul/12 Jun-jul/12 1.449,47      jul/12 Jun-jul/12 406,30         

08- Oca ra jun/12 jun/12,Fes ta 2.089,82      jun/12 jun/12 365,95         

09- Pa coti jul/12 jul/12 989,75         jul/12 jul/12 296,26         

10- Pa l ma ci a jun/12 jun/12 1.024,40      jun/12 jun/12 307,32         

11- Redençã o jun/12 mai-jun/12 3.213,77      jun/12 mai-jun/12 964,13         

12- Mul ungú jun/12 jun/12 214,20         jun/12 jun/12 64,26            

13- Gua ra mi ra nga jun/12 jun/12 799,94         jun/12 jun/12 239,98         

   Antoni o Di ogo (a cordo) parcela

TOTAL  8 22.800,71    TOTAL  8 7.338,64      

SÃO FCO DAS CHAGAS

01- Ca i ça ra jun/12 jun/12, Fes ta 596,98         jun/12 jun/12 54,98            

02- Ca ni ndé jun/12 jun/12 1.769,86      jun/12 jun/12 884,92         

03- Ca rida de mai/12 mai/12

04- Ca mpos  Be l o jun/12 jun/12 841,73         jun/12 jun/12 252,51         

05- I ta pebuçu jun/12 jun/12 701,69         jun/12 jun/12 210,50         

06- Pa ra moti jul/12 jul/12,Festa 2.772,53      jul/12 jul/12 438,40         

 TOTAL  9 6.682,79      TOTAL  9 1.841,31      

R  E  S  U  M  O VALOR VALOR

 JULHO-12 86.412,17     JULHO-12 33.851,72    

 JULHO-12 29.623,09      JULHO-12 8.839,49      

 JULHO-12 32.810,07     JULHO-12 13.049,65    

 JULHO-12 69.089,97     JULHO-12 26.015,83    

 JULHO-12 16.856,85     JULHO-12 4.760,36      

 JULHO-12 23.073,48      JULHO-12 8.368,04      

 JULHO-12 30.015,17     JULHO-12 9.369,18      

 JULHO-12 22.800,71     JULHO-12 7.338,64      

 JULHO-12 6.682,79        JULHO-12 1.841,31      

 TOTAL  317.364,30 TOTAL  113.434,22 

   

REPASSE 79.341,08      

07- Regi ã o Sã o Pedro e  S.Pa ul o

08- Regi ã o N.Sra . Da  Pa l ma

09- Regi ã o  Sã o Fra nci s co da s  Cha ga s

02. Regi ã o Bom Jes us  dos  Afl i tos

03. Regi ã o N.Sra . Da  As s unçã o

04. Regi ã o N.Sra . Da  Concei çã o

05. Regi ã o N.Sra . Dos  Pra zeres

06- Regi ã o Sa gra da  Fa mi l i a

      MITRA  ARQUIDIOCESANA COMISSÃO  DO  CLERO

Recebido Junlho/12 Recebido Julho/12

01. Regi ã o Sã o Jos é
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H I S T Ó R I C O

Último mês

RESUMO  DO  RETORNO Recebido Referente VALOR

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

01. Região Metropol i tana São José 10% 7.934,11      

02. Região Metrop.- Bom Jesus  dos  Afl i tos 10% 7.934,11      

03. Região Metrop.- N.Sra. Da Assunção 10% 7.934,11      

04. Região Metrop.- N.Sra. Da Conceição 10% 7.934,11      

05. Região Metrop.- N.Sra. Dos  Prazeres 10% 7.934,11      

06- Região Metrop.- Sagrada Fami l ia 10% 7.934,11      

07- Região Praia  -   São Pedro e S.Paulo 10% 7.934,11      

08- Região Serra  -   N.Sra. Da Palma 10% 7.934,11      

09- Região Sertão - São Fcº das  Chagas 10% 7.934,11      

10- Fundo de reserva 10% 7.934,11      

TOTAL  DO  RETORNO 79.341,08    

 

H I S T Ó R I C O

OUTRAS  CONTRIBUIÇÕES ÚLTIMO  MÊS

RECEBIDO REFERENTE VALOR

01. Comunidade Catól ica  Shalom jun/12 jul/12 7.000,00      

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

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

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

05. Comunidade C. S.O.S. de Deus jul/12 mai/Junho/jul/12 300,00         

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

07. FAMEC Dezembro/2006

08. Casa de São Francisco Dezembro/2010

09. Comunidade Catól ica  Recado jun/12

RECEBIDO  DE  01 a  31/07/2012 TOTAL DE OUTRAS 8.600,00      

RECEBIDO  EM JULHO/ 2012

      MITRA  ARQUIDIOCESANA
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