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 Editorial:

“ANO DA FÉ”
prove i tamos es te  vinte anos da publicação do 
encontro mensal que Catecismo da Igreja Católica, Atemos através do texto promulgado pelo meu 

Boletim da Arquidiocese de Predecessor, o Beato Papa João 
Fortaleza para nos colocarmos Paulo II, com o objetivo de 
em sintonia com os passos da ilustrar a todos os fiéis a força e a 
caminhada da Igreja. Assim os beleza da fé. Esta obra, 
acontecimentos eclesiais, seja verdadeiro fruto do Concílio 
em nível  universal  como Vaticano II, foi desejada pelo 
particular nos interessam. Sínodo Extraordinário dos Bispos 

No próximo mês d e  1 9 8 5  c o m o  
d e  o u t u b r o  instrumento ao serviço 
e s t a r e m o s ,  p o r  da catequese e foi 
convocação do Papa r e a l i z a d o  c o m  a  
Bento XVI, entrando colaboração de todo o 
e m  e v e n t o s  e  episcopado da Igreja 
comemorações muito C a t ó l i c a .  E  u m a  
significativos para a Assembleia Geral do 
I g r e j a  C a t ó l i c a ,  Sínodo dos Bispos foi 
a c o n t e c i m e n t o s  convocada por mim, 
h i s t ó r i c o s  e  precisamente para o 
evangelizadores. mês de Outubro de 2012, tendo 

Assim o quis o Papa: “À luz de por tema A nova evangelização 
tudo isto, decidi proclamar um para a transmissão da fé 
Ano da Fé. Este terá início a 11 cristã. Será uma ocasião propícia 
de Outubro de 2012, no para introduzir o complexo 
cinquentenário da abertura do eclesial inteiro num tempo de 
Concílio Vaticano II, e terminará particular reflexão e redescoberta 
na Solenidade de Nosso Senhor da fé. (Porta Fidei 4)
Jesus Cristo Rei do Universo, a 24 Foi com sua Carta Encíclica 
de Novembro de 2013. Na Porta Fidei, isto é Porta da Fé, que 
referida data de 11 de Outubro de o  Santo  Padre  fez  es ta  
2012, completar-se-ão também convocação e espera, como ele 
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mesmo afirmou, “particular dar testemunho coerente deles 
reflexão e redescoberta da fé”. em condições históricas diversas 
Será muito importante conhecê- das do passado.
la toda! Nós vivemos mais que em um 

Não é esta a primeira vez em tempo de profundas mudanças, 
que um papa convoca um Ano da vivemos uma mudança de época 
Fé. O Servo de Deus, Papa Paulo em que os parâmetros de 
V I ,  p r o c l a m o u  u m  a n o  compreensão da vida e de mundo, 
semelhante, em 1967, para as decisões e atitudes humanas 
comemorar os mil e novecentos mostram-se totalmente outros 
anos do martírio dos apóstolos que os vindos dos valores da fé. 
Pedro e Paulo, seu supremo Como expressão de plena 
testemunho. Ele quis que fosse comunhão eclesial com o Santo 
um momento solene, para que Padre Bento XVI, estaremos 
houvesse, em toda a Igreja, entrando no ANO DA FÉ com a 
«uma autêntica e sincera celebração da Santa Missa de 
profissão da mesma fé»; e que abertura do Ano da Fé na Catedral 
esta fosse confirmada de maneira Metropolitana de Fortaleza no dia 
«individual e coletiva, livre e 11 de outubro de 2012, quinta-
consciente, interior e exterior, feira, às 19h00min. E então 
humilde e franca». Pensava que a i n i c i a r e m o s  e m  n o s s a  
Igreja poderia assim retomar Arquidiocese de Fortaleza, em 
«exata consciência da sua fé para suas nove Regiões Episcopais, 
a reavivar, purificar, confirmar, todo um ano de programação que 
confessar». ... E como resposta estimule o aprofundamento da fé. 
diante das profundas convulsões Convocamos a todos os 
que aconteciam no mundo, sace rdo tes  d i o cesanos  e  
concluiu o Ano da Fé 1967 com a religiosos em nossa Arquidiocese, 
Profissão de Fé do Povo de com os fiéis religiosos e religiosas, 
Deus, para atestar como os leigos e leigas, representantes 
conteúdos essenciais, que há dos movimentos, associações e 
séculos constituem o patrimônio das comunidades, para participar 
de todos os que creem, deste momento tão significativo 
necessitam de ser confirmados, em que nos uniremos como Igreja 
compreendidos e aprofundados Particular a todas as Igrejas na 
de maneira sempre nova para se comunhão com o Papa nas 
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comemorações do Jubileu de 50 maturidade da fé. 
anos da abertura do Concílio  “«Caritas Christi urget nos – 
Vaticano II. o amor de Cristo nos impele» (2 

Aproveitando as solenes Cor 5, 14): é o amor de Cristo que 
celebrações do dia 12 de outubro enche os nossos corações e nos 
– sexta-feira – SOLENIDADE DE impele a evangelizar. Hoje, como 
NOSSA SENHORA APARECIDA – outrora, Ele envia-nos pelas 
Rainha e Padroeira do Brasil, as estradas do mundo para 
paróquias e comunidades todas proclamar o seu Evangelho a 
da Arquidiocese também façam a todos os povos da terra (cf. Mt 28, 
abertura do ANO DA FÉ, em 19). Com o seu amor, Jesus 
comunhão eclesial. Cristo atrai a Si os homens de 

A programação do mesmo cada geração: em todo o tempo, 
Ano da Fé na Arquidiocese de Ele convoca a Igreja confiando-
Fortaleza será a seu tempo lhe o anúncio do Evangelho, com 
divulgada. A ela se acrescentarão um mandato que é sempre novo. 
nas paróquias, áreas pastorais, Por isso, também hoje é 
comunidades, movimentos e necessário um empenho eclesial 
associações eclesiais outras mais convicto a favor duma nova 
iniciativas que se fizerem evangelização, para descobrir de 
oportunas. Espera-nos um maior novo a alegria de crer e 
empenho na vida de fé, no reencontrar o entusiasmo de 
conhecimento da Palavra de comunicar a fé.” (Porta Fidei, 7 - 
Deus, no encontro vital com a Bento XVI)
pessoa de Jesus Cristo em Sua Um ANO DA FÉ nos espera. A 
Igreja, na formação da doutrina Fé é dom de Deus; nós o pedimos 
cristã, na incidência dos valores c o m  r e v e r ê n c i a  e  
da fé na vida humana pessoal e insistentemente. A Fé é resposta 
social. humana ao dom de Deus; nós 

Para tal contamos com a somos chamados a abrir-nos à 
riqueza do Catecismo da Igreja graça de Deus com humildade e 
Católica feito a partir do grande correspondência. 
acontecimento que foi o Concílio 
Vaticano II e oferecido para a 
Igreja como instrumento de 
ma ior  apro fundamento  e  

+ José Antonio Aparecido 
Tosi Marques 

Arcebispo Metropolitano de Fortaleza
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Carta Circular do Arcebispo
Fortaleza, 31 de agosto de 2012.

Carta Circular 010/2012: ANO DA FÉ e II RETIRO ESPIRITUAL DO 
CLERO.

“«Caritas Christi urget nos – o amor de Cristo nos impele» (2 
Cor 5, 14): é o amor de Cristo que enche os nossos corações 
e nos impele a evangelizar. Hoje, como outrora, Ele envia-
nos pelas estradas do mundo para proclamar o seu 
Evangelho a todos os povos da terra (cf. Mt 28,19). Com o 
seu amor, Jesus Cristo atrai a Si os homens de cada geração: 
em todo o tempo, Ele convoca a Igreja confiando-lhe o 
anúncio do Evangelho, com um mandato que é sempre 
novo. Por isso, também hoje é necessário um empenho 
eclesial mais convicto a favor duma nova evangelização, 
para descobrir de novo a alegria de crer e reencontrar o 
entusiasmo de comunicar a fé.” (Porta Fidei, 7 - Bento XVI)

Caríssimos Irmãos no Sacerdócio, Religiosos, Religiosas, Leigos 
e Leigas,

Alegria e Paz no Senhor!

Como expressão de plena comunhão eclesial com o Santo 
Padre Bento XVI, estaremos entrando no ANO DA FÉ, que ocorrerá 
de 11 de outubro de 2012 – aniversário da abertura do Concílio 
Vaticano II até o dia 24 de novembro de 2013 – Solenidade de 
Cristo Rei. Recomendamos a todos a leitura e meditação da Carta 
Apostólica Porta Fidei, com a qual o Santo Padre propõe as 
comemorações jubilares com o Ano da Fé. 



Santa Missa de abertura do Ano da Fé
na Catedral Metropolitana de Fortaleza:

dia 11 de outubro de 2012 – quinta-feira, às 19h00min.

Convocamos a todos os sacerdotes diocesanos e religiosos 
em nossa Arquidiocese, com os fiéis religiosos e leigos 
representantes das comunidades, para participar deste momento 
tão significativo em que nos uniremos como Igreja Particular a 
todas as Igrejas na comunhão com o Papa nas comemorações do 
Jubileu de 50 anos da abertura do Concílio Vaticano II.

Aproveitando as solenes celebrações do dia 12 de outubro – 
sexta-feira – SOLENIDADE DE NOSSA SENHORA APARECIDA – 
Rainha e Padroeira do Brasil, as paróquias e comunidades todas da 
Arquidiocese de Fortaleza também façam a abertura do ANO DA 
FÉ, em comunhão com o Santo Padre e com toda a Igreja. 

A programação do mesmo Ano da Fé na Arquidiocese de 
Fortaleza será a seu tempo divulgada. A ela se acrescentarão nas 
paróquias, áreas pastorais, comunidades, movimentos e 
associações eclesiais outras atividades que se fizerem oportunas. 

________________________________

“O sacerdócio não é somente a tarefa que nos foi 
designada; é uma vocação, um chamamento a 
que é necessário prestar continuamente ouvidos. 
Escutar este chamamento e responder 
generosamente a quanto ele comporta, é tarefa 
d e  c a d a  s a c e r d o t e ,  m a s  é  t a m b é m  
responsabilidade do Conselho Presbiteral. Esta 
responsabilidade significa aprofundar e 
compreender o sacerdócio tal como o instituiu 
Cristo, do modo que Ele quis que fosse e 
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permanecesse, tal como a Igreja o desdobra e o 
transmite. Fidelidade ao chamamento para o 
sacerdócio significa ,construir este sacerdócio 
juntamente com o povo de Deus, mediante uma 
vida de serviço em acordo com as prioridades 
apostólicas: concentrar tudo na oração e no 
ministério da Palavra (Act 6, 4).”
(Papa João Paulo II – Aos sacerdotes - Filadélfia, 4 de 
Outubro de 1979.)

Caríssimos Irmãos no Sacerdócio, 

Somos lembrados que fomos chamados pelo Senhor a crescer na 
santidade e na caridade pastoral para que seja frutuoso nosso 
ministério pastoral. Para tal devemos cuidar de nossa 
espiritualidade, sem a qual, qualquer ministério se torna mero 
ativismo estéril. 

Temos o compromisso marcado com o indispensável Retiro 
Espiritual Anual do Presbitério Arquidiocesano. Teremos nova 
oportunidade de participar do II Retiro programado para este ano e 
que será orientado por Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos, 
Bispo Auxiliar recém chegado à nossa Arquidiocese:

nos dias  15 a 19 de outubro próximos.
15 de outubro - Segunda-feira (início com jantar)

a 19 de outubro – Sexta-feira (término com almoço).
local: Convento da Gruta dos Frades Capuchinhos em 

Guaramiranga.
Hospedagem em pacote previamente contratado: 

R$380,00 por pessoa, com pagamento no check in.

Pedimos a atenção dos participantes que, para o bom andamento 
do clima de retiro, estejam presentes durante todo o tempo do 
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mesmo, sem entradas e saídas inoportunas, que quebram o clima 
do retiro e prejudicam a participação de todos. Não podendo assim 
estar presentes, lembramos que o sacerdote para seu próprio bem 
pessoal e dos fiéis deverá fazer o retiro espiritual anual, que 
providenciará por si mesmo. 

Lembramos também a necessidade de todos os participantes 
levarem consigo sua própria túnica, estola branca e a Liturgia das 
Horas para nossas celebrações em comum. 

Nosso abraço fraterno e nossas orações.

Em Jesus e Maria,

Arcebispo Metropolitano de Fortaleza

IMPORTANTE:

Confirmar a participação no retiro espiritual com antecedência na 
Cúria Metropolitana de Fortaleza 

– Sala do Clero – tel. 3388 8725.
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 Nomeações e Provisões de agosto de 2012
1. Provisão dos membros do Piedade – Piedade, Fortaleza – 

Conse lho  Econômico  da  21 08 12.
Paróquia Nossa Senhora das 4. Autorização Irmãs de 
Graças e São Pedro – Praias, Mar ia de Schoenstatt  – 
Caucaia – 21 08 12. transferência da residência da 

2. Provisão dos membros do Paróquia Nossa Senhora da 
Conse lho  Econômico  da  Saúde - Mucuripe para a 
Paróquia Bom Jesus dos Aflitos – Paróquia Nossa Senhora da 
Parangaba, Fortaleza – 21 08 G l ó r i a  -  C i d a d e  d o s  
12. Funcionários, Fortaleza – 21 08 

3. Provisão dos membros do 12.
Conse lho  Econômico  da  
Paróquia Nossa Senhora da 

Paróquias festejam São Francisco

São Francisco é um santo muito querido em nosso Ceará e 

especialmente na Arquidiocese de Fortaleza. Fundador da Família 

Franciscana e amigo dos pobres, muitas são as paróquias, áreas 

pastorais e comunidades que celebram o novenário em devoção ao 

santo amante da natureza. Dentre elas temos: Paróquias de 

Canindé, Cascavel, Palmácia, Palmeiras, Dias Macedo, Otávio 

Bonfim, Jacarecanga, Canindezinho, Pacajus, Parque Potira, Vila 

Velha, Nossa Senhora do Brasil (Seminário Seráfico), Jereissati II e 

Tapera. E, ainda, as Comunidades do Santuário Coração de Jesus, 

Vicente Arruda, Palmirim, Córrego do Alexandre, Tanupaba, Barra 

do Ceará, Agua Verde,  Cararu  na Lagoa Redonda, conjunto 

Bandeirante em Messejana. Em todas essas localidades haverá 

novenas e celebrações.
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Presbíteros 

Liturgia

Pastoral Vocacional

reunião no dia 1 de setembro às 

8:30h na Reitoria de São Judas com 

a presença do Pe. Bezerra, 

animador desta Pastoral na Região 

e  d o  M o n s e n h o r  O s c a r.  

Agradecemos ao Monsenhor Oscar No ultimo dia 6 de setembro 
pelo seu desempenho e estimulo a con teceu  a  r eun i ão  dos  
nesta pastoral, animando sempre Presbíteros da Região quando foi  
c om a rdo r  m i s s i oná r i o  e  apresentado e entregue a todos os 
incentivando tanto a Pastoral padres o Plano de Pastoral. Na 
Vocacional quanto o Serviço de ocas ião  Pe .  Lu i s  Sar tore l  
Animação Vocacional. Seu carisma aprofundou o tema das Urgências e 
com a Juventude atrai sempre o como podemos inserir o Plano de 
coração do Jovem ao Coração de Pastoral nas paróquias. Contamos 
Jesus, tanto que as missas do também com a apresentação oficial 
Domingo à noite na Reitoria do evento Evangelizar. Pe. Gilberto 
dedicadas à Juventude estão apresentou aos presbíteros a nova 
sempre cheias e são organizadas estrutura desse evento de 
pelos jovens. Ao Monsenhor Oscar evangelização. Contamos também 
P e i x o t o  n o s s o s  s i n c e r o s  com a presença do representante 
agradecimentos pela dedicação à da animação no Setor Juventude 
Pastoral Vocacional.da Região São José, que falou dos 

preparativos da JMJ e da Semana 

Missionária. 
No próximo dia 6 de outubro, O próximo encontro dos 

às 8:30h, na Paróquia N. Sra. de Presbíteros será no dia 4 de 
Fátima, as equipes paroquiais de outubro, às 8:30, no Centro de 
liturgia se reúnem com o Pe. Ivan. Pastoral.
A coordenação da Liturgia da 

Região pede aos representantes 

das paróquias que se façam Visando animar as Pastorais 
presentes nesse dia de formação.Vocacionais nas paróquias, a 

Região São José realizou uma 

 REGIÕES, PARÓQUIAS E ÁREAS PASTORAIS

REGIÃO SÃO JOSÉ 

10 Boletim Informativo - setembro de 2012



Secretárias 

Paróquia São Vicente 
de Paulo

importante preconizar que ele era 

de origem humilde. Seus pais, João As secretárias paroquiais irão 
de Paulo e Maria de Moras, e seus se reunir no dia 8 de outubro às 
cinco irmãos moravam no sul da 19h na paróquia de São Gerardo. 
França, do século XVII. Quando se Agora essas reuniões acontecerão 
fala em caridade, no mundo nas paróquias, a pedido das 
inteiro, o primeiro nome a ser próprias secretárias, assim 
lembrado é de Vicente de Paulo. conheceremos as realidades de 
Ordenado sacerdote, ainda muito cada paróquia.
jovem, com apenas 19 anos, foi 

pároco nos arredores de Paris e em 

Châtillon-les-Dombes no interior 

da França. Quando fechamos os 

olhos e pensamos em Vicente de 
C a r t a  d o  p á r o c o  Pe .  Paulo, o nosso coração se volta 

Raimundo Neto, motivando os para a multidão de quantos 
paroquianos para o novenário e a tiveram e têm os seus sofrimentos 
festa de São Vicente minimizados através da ação 

Já estamos no mês de apostólica desse grande santo. Ele 
s e t e m b r o ,  c h e i o  d e  foi o maior apóstolo da caridade e 
comemorações; não podemos instrumento de um verdadeiro 
olvidar a Festa de nosso Padroeiro, r e n a s c i m e n t o  s a c e r d o t a l .  
São Vicente de Paulo. Por isso a Preocupava-o, sobretudo, a 
Paróquia prepara todo o novenário miséria em que viviam os pobres 
dedicado ao nosso ínc l i to camponeses e o abandono 
padroeiro, no período de 18 a 26, e e s p i r i t u a l - p a s t o r a l .  E s t e  
a Festa no dia 27. Este ano tem sentimento fez com que levasse a 
como tema: São Vicente de fundar o Movimento das Senhoras 
Paulo e o Ano da Fé. E o lema: A de Caridade (hoje AIC – 
Fé comprovada no Amor. Todos Associação Internacional da 
os dias, durante o novenário, C a r i d a d e ) ;  o s  p a d r e s  
desenvolveremos vários subtemas Lazaristas; a Companhia das 
relacionados ao tema e ao lema.   Filhas da Caridade e mais de 

Para os que ainda não 200 ramos espalhados pelo 
conhecem Vicente de Paulo, é mundo inteiro, a fim de 
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evangelizar, socorrer as pessoas Catecismo da Igreja Católica. 

abandonadas, os jovens, as Para os jovens e adolescentes, o 

crianças, os idosos, os adultos, os Y o u c a t  –  C a t e c i s m o  d a  

loucos, os inválidos e doentes, Juventude. Os dois foram 

propagando no mundo inteiro o preparados para que o cristão 

espírito vicentino. Tudo isso fez tenha a firmeza de sua fé, na 

porque ele tinha um norte, um religião católica. A partir daqui é 

olhar fixo em Jesus Cristo, e por preciso aprofundar o Credo – 

isso fez brilhar a fé em sua própria Profissão de Fé, os Mandamentos 

vida. da Lei de Deus, a Liturgia, 

Mencionando a fé, o nosso principalmente a Eucaristia e a 

novenário vai refletir, também, oração pessoal e comunitária, cuja 

sobre o Ano da Fé, que o Santo fórmula perfeita está no Pai 

Padre Bento XVI vai abrir no dia 11 N o s s o .  A t r a v é s  d e s s e s  

de outubro prolongando-se até conhecimentos e de outros mais, é 

novembro de 2013. Ele já divulgou que podemos recuperar a beleza e 

um documento de 24 páginas e 15 a alegria da fé cristã. Só através 

números chamado Porta da Fé. dessa recuperação é possível 

Este documento nos diz que a fé é enfrentar aqueles elementos que, 

um dom de Deus que recebemos constantemente, querem provar e 

no Batismo e nós que temos esse até mesmo destruir a nossa fé. Eu 

dom devemos colocá-lo como os considero como verdadeiro 

lâmpadas acesas em cima do caleidoscópio nos rodeando e 

monte e suplicar-lhe pelos que não causando confusão entre os 

o têm (Mt 5,13-16). Devemos cristãos. São eles: rejeição de 

a s s u m i r  p e s s o a l  e  Deus – não preciso dele; as 

comunitariamente com a Igreja a falsas doutrinas com destaque 

nossa fé, abrindo às pessoas as a nova era, as inversões 

portas a Cristo que nos vem salvar. axiológicas, ou seja a perda de 

Neste Ano da Fé é preciso valores e novos perfis   de famílias, 

aprofundar os conhecimentos afastando-se do plano originário 

teológicos e bíblicos de nossa fé, de Deus. Só uma fé operante e 

para dar razão do que cremos. Para elpídica é capaz de nos dar forças e 

isso é necessário ter na cabeceira coragem diante dos lobos 

da cama além da Bíblia, o modernos. É preciso sair de uma fé 
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morta da UTI, terapia intensiva, livre arbítrio do homem e a 

para uma fé mais corajosa, Sabedoria Divina”.

animada e testemunhal. A exposição que faz parte da 

 Padre Neto encerra a carta programação festiva da paróquia 

ressaltando “Que a fé, impregnada neste mês da Bíblia acontece no 

da caridade que mudou a vida de salão Cura d'Ars, de segunda a 

Vicente de Paulo, faça-nos neste sexta, a partir das 18 horas; 

novenár io  mudar a  nossa sábado e domingo, das 8 às 12 

mentalidade para entender que a horas e das 18 horas às 21 horas. 

fé sem obras é morta. Que a 

evangelização sem a promoção 

humana está incompleta.” Reitoria de São Judas 
Tadeu

A Igreja de São Judas Tadeu, Na programação religiosa da 
situada na Avenida Olavo Bilac, festa de São Vicente o destaque vai 
1364, realizará o novenário do seu para a 6ª.  Caminhada da Família 
padroeiro de 18 a 28 de outubro.que acontece no dia 16 de 

Em carta aos fiéis que setembro às 17 horas e a festa dos 
participam da comunidade, idosos no dia 26 à noite. Já a parte 
Monsenhor Oscar Peixoto, Reitor, social contará com a animação do 
fala sobre os festejos: “Serão dias Coral Cantate domino e da 
a b e n ç o a d o s  e m  q u e  Comunidade Lumen.  Confira toda 
participaremos do início do Ano da a programação da festa de São 
Fé (11.10.2012 a 12.11.2013) V i c e n t e  n o  s i t e  
proclamado pelo Papa Bento XVI 

para comemorar o Cinquentenário 

do Concílio Vaticano II, que, pela 

graça do Espírito Santo, trouxe 

uma grande renovação pastoral 

para a Igreja. A Fé, diz-nos o Papa, 

é a Porta que nos introduz na vida 
O Santuário Nossa Senhora nova de Comunhão com Deus, e 

de Fátima, em Fortaleza, realiza de realiza nossa pertença à Igreja, 
15 a 30 de setembro  a 8ª pelo acolhimento da sua Palavra, 
Exposição Bíblica com o tema: O 

Destaques da Festa

Paróquia de Fátima
8ª Exposição Bíblica

www.arquidiocesedefortaleza.org.

br
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nos deixando plasmar pela graça 

divina que nos transforma'. A Paróquia Senhor do Bonfim 
Durante o novenário, haverá foi fundada no dia sete de janeiro 

mais uma vez do dia 22 ao dia 25 de 1957. Na época Dom Antônio de 
de outubro a Jornada Missionária Almeida Lustosa exercia o cargo de 
com a orientação de Dom Geraldo arcebispo metropolitano, sendo 
Nascimento, Bispo Auxiliar Emérito secretariado pelo Monsenhor 
de Fortaleza e atualmente André Camurça. A primeira Igreja 
res idente  na Paróqu ia  de Matriz situava-se na Avenida 
Jaguaretama. Sargento Hermínio em frente à Rua 

Benjamim Barroso. Em maio de 

1962 foi adquirido o novo terreno 

na Rua Padre Anchieta e erguido o 

novo prédio da Igreja matriz. 

Contou com o pastoreio do Pe. 
O mês de setembro chegou e Eduardo Barros Leal (1963-1974), 

com ele a festa do padroeiro da Pe. Renato (1974-1982), Pe. Lopes 
Igreja Senhor do Bonfim.  Neste (1982-1994), Pe. José Francisco 
ano, o tema é o mesmo da Jornada (1994 - 2008). O atual pároco é o 
Mundial da Juventude 2013, “Ide e Pe. Gilson Soares, que assumiu em 
fazei discípulos entre todas as 2008.
nações (Mt 28, 19)”. São quinze 

dias de festejos, entre os dias 2 e 

16 de setembro, com celebrações, 

confissões, palestras, oficinas, 

visitas aos enfermos, shows, 

caminhadas, leilões e até o sorteio 

de uma moto zero km. Este ano, a 

festa religiosa percorre os 

principais condomínios do bairro 
A Ordem Franciscana Secular 

Monte Castelo, entre eles o Vila 
da Paróquia de Nossa Senhora das 

Cysne, Belvedere Park, Jardim 
Dores, no bairro Otávio Bonfim 

Alvorada, Naturalista Feijó e o 
realiza um Encontro Fraterno todos 

Jardins. 
os terceiros domingos, das 8h às 

12h, na Rua Pe. Mororó, nº 2050, 

História da Paróquia

Paróquia de Monte 
Castelo

Rodrigo Neto, jornalista e coordenador da 
PASCOM da Paróquia.

Paróquia de Nossa 
Senhora das Dores

Ordem Franciscana Secular 
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próximo ao Shopping Benfica. 17h30min, haverá o hasteamento 

A Ordem Franciscana Secular da bandeira e no dia 9, às 17h, 

tem em sua espiritualidade o procissão de encerramento pelas 

“Seguimento de Jesus Cristo nos ruas da comunidade. 

passos de Francisco e Clara”. Os Informações na secretaria 

momentos Bíblicos e Oração do paroquial com Thiago Ribeiro (85) 

terço são realizadas todas as 3224-2398 ou  no  por ta l :  

segundas-feiras, às 19 horas. O www.paroquiadapaz.com.br.

Ofício de Nossa Senhora todo 

sábado às 18h45min, na Paróquia 

Nossa Senhora das Dores, em 

Otávio Bonfim. 

Informações com Pompéia 

pelo telefone (85) 3223 2462 e 

8873 2425.

A comunidade paroquial de 

Nossa Senhora da Paz, situada no 
A Paróquia Nossa Senhora da 

bairro Meireles, realizará, no 
Salette, na Bela Vista, está 

período de 1 a 9 de outubro, a festa 
celebrando a festa de sua 

de sua padroeira. A reflexão do 
padroeira. Além desse motivo 

novenário terá como base o tema 
celebrativo é causa de muita 

central: “Maria a porta da fé”, em 
alegria o jubileu de brilhante de  

comunhão com o trabalho pastoral 
criação da paróquia (1952 – 2012).

da Arquidiocese de Fortaleza, que 
Os festejos de Nossa Senhora 

está unida ao Santo Padre ao 
de Salette irão até o dia 19 de 

instituir o ano da fé. Todas as 
setembro, dia dedicado à memória 

noites, às 18 horas, haverá 
da santa. Durante a festa é rezada 

celebração Eucarística seguida de 
a oração do ofício das comunidades 

um momento de confraternização 
todas as manhãs, às 6 horas, na 

no pátio da igreja matriz, com 
Cape l a  do  San t í s s imo.  A  

comidas regionais e atrações 
programação para o dia 19 será 

musicais. No dia 1º de outubro às 

Paróquia da Paz Paróquia de Bela 
Vista
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i n t ensa  com ce l eb rações ,  COMIPAs, Infância Missionária, 

procissões, missa solene, barracas Juventude Missionária e Agentes 

e show. de Pastoral envolvidos com o 

processo missionário a se fazerem 

presentes no dia 6 de outubro, às 

8horas e 30 minutos, na Paróquia 

São Pedro e São Paulo para 

organizarmos os preparativos 

finais do III Despertar Missionário. 

Também informamos que o 

Com esta temática somos material do mês missionário já se 

todos convidados a nos aproximar encontra nas paróquias, queiram 

cada vez mais da Palavra de Deus, recolhê-los para estudo e, 

propagando-a por todas as partes. posteriormente, para execução dos 

Tendo como base a 3ª urgência das trabalhos missionários. 

Diretr izes Gerais da Ação Informações: Beth (85) 

Evangelizadora da Igreja do Brasil 8867.1090

e do Plano Pastoral da Arquidiocese 

- Igreja casa da animação 

bíblica -, estamos iniciando uma Conv i damos  t odos  o s  

turma da Escola de Formação. A representantes de juventudes das 

história nos apresentou esta escola paróquias e áreas pastorais a se 

como ponto fundamental no fazerem presentes no dia 22 de 

processo de formação de inúmeros setembro, às 15 horas, na Igreja 

agentes de pastoral de nossa Nossa Senhora de Fátima, no 

região. Estamos aqui para informar bairro Álvaro Weyne, para o 

nossas atividades pastorais, Encontro do Setor de Juventude da 

rogando a Deus por todos os Região. Esta reunião tem como 

trabalhos apresentados por nossas ponto central a questão da JMJ, 

paróquias, áreas pastorais, Semana Missionária e estruturação 

mov imentos  a r t i cu lados  e  do setor de juventude. Contamos 

pastorais. com a presença de todos. 

informações: Sandra (85) 

9927.1129 e C la ima (85)  

A Comissão convida os 8600.7702

Setembro mês da Bíblia

Setor de Juventude 

Comissão da Missão 
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PASCOM 

Área Pastoral Nossa 
Senhora 

Paróquia do Jardim 
Iracema 

Paróquia de Carlito 
Pamplona 

é uma promoção e incentivo ao III 

Despertar  Miss ionár io  que A coordenação da Pastoral de 
acontecerá na Paróquia em Comunicação da Região se reuniu 
novembro próximo. Também no dia 20 de agosto para dar 
informa que o Mês Vocacional foi andamento ao seu projeto de 
trabalhado na paróquia com a trabalho. Estiveram presentes a 
distribuição de subsídios para as Paróquia do Carlito Pamplona 
pastorais. A Semana da Família foi (Elisabete Santos), Paróquia do 
organizada através de entrega de Quintino Cunha (Paula) e Paróquia 
subsídios para pastorais e para os do Conjunto Ceará (Marcelo). 
devidos trabalhos. No dia 23 

ocorreu o Estudo do Mês da Bíblia 

em nível paroquial. 

I n f o r m a ç õ e s :  F á t i m a  

(secretária paroquial) 
É com muita alegria que a 

Região Nossa Senhora da Assunção 

saúda a nova Área Pastoral e seu 

vigário paroquial Pe. Sávio. 

Queremos desde já colocarmo-nos 
Acontecerá na Paróquia Santo à disposição dos serviços pastorais 

Antonio nos dias 14, 15 e 16 de da nova área. Seja bem-vinda. 
setembro um tríduo missionário 

em preparação às comemorações 

de dez anos de criação da paróquia. 

Na oportunidade serão visitadas as 

comunidades paroquiais. 
A Paróquia Nossa Senhora Nos dias 29 e 30 de setembro 

do Perpetuo Socorro partilha acontecerá o evento: Aqui tem 
suas atividades e informa que jovem!  Trata-se de uma 
acontecerá no dia 30 de setembro o promoção do grupo Atitude 
Pré-Despertar Missionário, na Jovem em parceria com demais 
Igreja Matriz. Informa que já grupos de jovens da paróquia. O 
ocorreram visitas missionárias nas evento ocorrerá na quadra da 
Comunidades de Santo Antônio e paróquia das 8h às 17h. A inscrição 
São Francisco. Esse Pré-Despertar é 1 kg de alimento.  
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Informações: Fernando, Benevento, em 25 de maio de 

secretário paroquial - 8733 4806. 1887, de família humilde. Com 5 

anos, 1892, viveu suas primeiras 

experiências místicas espirituais. 

Com 16 anos, em 1903, entra na 

Ordem dos Frades Capuchinhos e é 

ordenado em 1910. Recebeu os 

sagrados estigmas em 1018, 

quando rezava diante do crucifixo. 

Morreu em 1968. Atualmente Frei 
Acontecerá na Paróquia 

Roberildo e Frei Alexandre são os 
Nossa Senhora das Graças no 

responsáveis pela promoção 
dia 23 de setembro o Encontro 

vocacional. Tel.: (85) 9628 1769 e 
Vocacional Capuchinho com o 

8168 3685.
tema: A vocação na Bíblia. O 

encontro terá inicio às 8 horas, 

finalizando com a Santa Missa 

Votiva a São Pio, às 15 horas. 
A Festa de São Francisco de 

“VEM E SEGUE-ME” é o apelo que 
Assis na matriz do Pirambu terá 

Jesus continua fazendo, hoje, 
como tema: São Francisco: 

i n s i s t e n t e m e n t e  e  
Homem de Fé e Testemunho. O 

incansavelmente a quem quer 
novenário será celebrado de 24 

realmente ser feliz e fazer outros 
setembro a 4 de outubro: às 18h30 

felizes. Este convite é direcionado a 
- terço e novena; às 19h - 

todos os jovens, que desejam 
Celebração Eucarística. No dia 3 de 

conhecer um pouco mais sobre sua 
outubro acontecerá a encenação 

vocação e Francisco de Assis.  
do trânsito de São Francisco; no dia 

Herdeiro espiritual de São 
4 às 8 h haverá a bênção dos 

Francisco de Assis, Padre Pio de 
animais, às 18h Procissão e às 19h 

Pietrelcina foi o primeiro sacerdote 
a Solene Celebração Eucarística 

a ter impresso sobre o seu corpo os 
em honra a São Francisco.

estigmas da crucifixão. Ele é 
I n f o r m a ç õ e s :  Wo l d e r  

conhecido em todo mundo como o 
Teixeira, secretário paroquial - 

“Frei” estigmatizado. Nasceu na 
3214.4634/ 3062. 5737. 

P ietre lc ina,   Provínc ia de 

Paróquia do Pirambu 
“Apoie-se, como fez Nossa Senhora, à cruz de 

Jesus e nunca lhe faltará conforto.”
 (Padre Pio de Pietrelcina)

1. Encontro Vocacional 
Capuchinho

2. Festa de São Francisco 
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Paróquia da Lagoa 
Redonda

1. Comunidade Caminhando 
com Maria  

Fátima), Ministério de musica JAC 

(PIO XII), Padre Raimundo (Ordem 

dos Camilianos) e do Frei Riord 

(Ordem dos Franciscanos), e varias 

equipes que estiveram envolvidas 

desde o planejamento até a 

realização deste Retiro.

2. Comunidade do Curió
A comunidade Caminhando A Capela de Santa Edwiges, 

com Maria realizou em agosto no Conjunto Curió, realizará de 6 a 
passado Encontrão para a 16 de outubro a Festa da Padroeira. 
juventude com o tema Resgate da Tendo como tema "Santa Edwiges, 
Juventude e o lema, Jovens, o modelo e praticante da Fé", 
Espírito Santo sopra onde quer. estaremos louvando a Deus pela 
O evento reuniu dezenas de jovens vida e testemunho da padroeira, 
da comunidade que, tocados pelo em sintonia com o Ano da Fé, que 
espírito santo, abriram seus iniciará no dia 11 de outubro.
corações para o encontro com Em nossa programação 
Deus. constam missas, celebrações, 

Já no mês de setembro, novenas, procissão e ofício divino 
assumimos a missão de realizar das Comunidades. Como nem 
um grande retiro espiritual nos dias todos os dias haverá Missa, 
1 e 2, próximo à Lagoa do Catu em teremos palestras no âmbito do 
Aquiraz, com a participação de 102 Ano da Fé, abordando os 
jovens de nossa comunidade. O sacramentos cristãos. Para 
tema deste retiro foi “Jovens, ministrar tais palestras, serão 
sois fortes; é preciso somente convidados leigos da Paróquia, da 
que a Palavra de Deus qual fazemos parte, e de outras 
permaneça em vós”.  paróquias.

Para o retiro, a Comunidade Na dimensão social, haverá 
Caminhando com Maria contou barraca com comidas típicas, 
com a participação do grupo de brechó, bingo, leilão, rifa, 
jovens (Pentecostes – Igreja de apresentações de capoeira e do 
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Forró InDeus com Naldo José. A transmitido direto da igreja matriz 

nossa Capela, que está em com a presença do Padre Geilson 

campanha para a sagração do seu Pereira, ao vivo pelas ondas da 

altar. Fica localizada na Rua Isabel radio 96.1. A comunidade está 

Ferreira, 1001, Conjunto Curió, entusiasmada com esse momento 

Lagoa Redonda. Na coordenação de fé e espiritualidade.

da Festa estão o pároco, Padre - Acontecerá nos dias 29, 30 

Leandro Araújo, e a equipe da setembro e 1º de outubro o tríduo 

comunidade. de Santa Teresinha do Menino 

 A programação completa Jesus com o tema "Com Santa 

pode  s e r  en con t rada  em  T e r e s i n h a  q u e r e m o s   

evange l i zar” .  Den t ro  da  

. programação da festa haverá no 

Informações pelos telefones: dia 29 a reinvestidura do MESC da 

(85) 8786-8124,  8846-6725 e paróquia e no dia 30, domingo, 

8209-9643. pela manhã às 10 horas e à tarde às 

17  horas ,  os  casamentos  

 comunitários de trinta casais. Na 

noite do mesmo dia 30 haverá o 

bingo de um carneiro e de um 

fogão seis bocas, em prol da 
- A Paróquia Nossa Senhora compra do novo som da igreja 

das Graças, no Parque Santa Maria, matriz do Parque Santa Maria.
realizará no dia 16 de setembro, às - A Capela Nossa Senhora de 
9 horas e 30 minutos, a formação Nazaré, no Parque Betânia, 
dos Ministros Extraordinários da realizará no período de 4 a 12 de 
Sagrada Comunhão. O tema a ser outubro a festa de sua padroeira 
abordado é: “Como fazer a com o tema “Maria de Nazaré, 
celebração da palavra de ensina-nos a viver a Fé em 
Deus”. A assessoria será do Jesus Cristo”. Todos os dias 
próprio pároco, padre Denis e do haverá missa e novena. No dia 6 de 
diácono Carlos. outubro teremos o sábado 

- No dia 17 de setembro, em missionário com visita às famílias  
sintonia com a FM Dom Bosco, o encerrando com procissão e 
terço da misericórdia será p r e s e n ç a  a n i m a d o r a  d a  

www.portaldacapela.wordpress.co

m

Paróquia do Parque 
Santa Maria
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comunidade. Todos são convidados 

a participar do novenário. Todo o O Setor Juventude da Região 
dinheiro arrecadado na festa será realizará a II Missão Jovem nos 
para a construção do salão de dias 20 e 21 de outubro na 
encontros. Paróquia São Luís Gonzaga 

(Pecém). Cada paróquia e área 

pastoral deve inscrever a sua 

juventude para ser missionário. 

Lembramos que esses missionários 

deverão participar das próximas 

“Missão Jovem” que se realizarão 

neste ano e em 2013. A equipe 

missionária jovem da Região 

receberá formações trimestrais 
Aconteceu no dia 25 de nas paróquias e áreas pastorais. A 

agosto passado a reunião do data  será  d ivu lgada  pe la  
Conselho Pastoral da Região, com a coordenação do Setor Juventude.
temática: conhecimento das 

pastorais, dos organismos e 

ações que estão a serviço da A Região realizou no dia 6 de 
vida na Arquidiocese. A paróquia setembro, das 8h30 às 11h30min, 
que nos acolheu foi a paróquia de o Grito dos Excluídos, em Caucaia. 
Nossa Senhora do Carmo, em  A concentração inicial foi na Praça 
Croatá. do Anfiteatro, atrás da Igreja 

Matriz Nossa Senhora dos 

Prazeres. De lá o povo saiu em 
No dia 26 de agosto realizou- caminhada, fazendo quatro 

se a confraternização dos paradas. O encerramento, às 
Catequistas da Região na Paróquia 11h30, foi na Praça da Câmara dos 
do Pecém. Embora muitos Vereadores. Em 2012 o Grito dos 
estivessem em Sobral, por conta Excluídos traz como tema: 
da Romaria dos Catequistas, 150 “Queremos um Estado a serviço da 
catequistas se fizeram presentes à Nação, que garanta direitos a toda 
confraternização e festejaram o a população!”.
Dia do Catequista.

Setor Juventude

Conselho de Pastoral

Grito dos Excluídos

Catequistas festa

Mazé Laurino – Secretária da Região
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Paróquia de Croatá

- Formação para os Conselhos 
Econômicos Paroquiais

Reunião da Coordenação e 
Conselho Econômico

Conselho de Pastoral

rua João Conrrado, 58, Pajuçara, 

Maracanaú. A Comunidade da Russinha, 

na Paróquia Nossa Senhora do 

Carmo, no distrito de Croatá, 

celebrará a festa de São Francisco 
Acontecerá um encontro de de 25 de setembro a 4 de outubro. 

formação para os membros dos A festa abordará a seguinte 
conselhos econômicos, tesoureiros temática: São Francisco de Assis: 
paroquiais, secretários paroquiais, Alívio na Dor e no Sofrimento.
párocos, vigários paroquiais e Após as novenas haverá 
diáconos, no próximo dia 22, das confraternização da comunidade 
8h às 11h na Paróquia São José, com atrações, barracas e leilão.
localizada na rua Major Bráz, 5 - 

centro de Maracanaú. A assessoria 

será do Pe. Virgínio, vigário geral 

para assuntos econômicos da 

Arquidiocese de Fortaleza, e 

Rosinha, responsável pelo setor 

f i n a n c e i r o .  P e d i m o s  a o s  

interessados que confirmem suas 

presenças.

Como já está programado, as 

reuniões da equipe de coordenação 
O Conselho Pastoral da 

de pastoral da Região  acontecem 
Região estará encontrando-se no 

toda 1ª quinta-feira, a partir das 
dia 27 de outubro (último sábado) 

14h30min no escritório da Região. 
das 8h às 12h na Paróquia N. Sra. 

O conselho econômico também se 
da Conceição, em Pajuçara. Para 

reúne no mesmo dia e local, porém 
esse momento contamos com a 

das 16h às 17h30min. Lembramos 
participação dos párocos e vigários 

aos membros da corrdenação e aos 
paroquiais, dos representantes das 

conselheiros que a participação é 
paróquias, das pastorais e 

de fundamental importância para o 
movimentos organizados em nível 

desenvolvimento da Região. O 
de Região Episcopal. O local será o 

escritório da Região fica situado na 
PROVIJE - Projeto Vida Júlio Emílio 
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- nos espaços da Casa de Formação como visita às familias pelos 

dos Padres Sacramentinos, missionários, atendimentos aos 

localizado na rua São José, 505, enfermos, reunião do clero, 

esquina com Capitão Justino. encontros de formação. 

Como referência entrar na rua em I n f o rmaçõe s :  So co r r o  

frente à empresa Vicunha Têxtil, Faustino, tel.: (85) 8724.8667.

mais precisamente na lombada 

eletrônica.  

Outras informações na 

secretar ia  da Região com 

Gleiciane.  Tel.: (85)3297.2849 – 

fixo,  8635.2749 - Oi ou 9946.6571
A Paróquia Jesus, Maria e 

José, no município de Guaiúba, 

Região Metropolitana de Fortaleza, 

realizará em ação conjunta com o 

Projeto Territórios de Vida, a II 

edição da CAMINHADA DE ASSIS 

2012 - um caminho de paz! - no 
A Paróquia São Francisco das 

próximo dia 23 de setembro, com 
Chagas, no Conjunto Jereissati II, 

concentração na Praça do Santo 
Pacatuba, estará sediando a Visita 

Cruzeiro, na madrugada de sábado 
Pastoral entre os dias 13 e 16 

para domingo, a 1h com animação, 
deste. Estarão presentes o pastor 

alongamento e oração. A saída será 
arquidiocesano,  Dom  José 

às 2h para o distrito de Água Verde. 
Antonio, o bispo  auxiliar  Dom 

Serão 14 km de caminhada com 
Rosalvo, Pe.  Emílio César, vigário 

muita disposição e fé. Esta 
episcopal, os padres, religiosos e 

caminhada dará  in í c io  às  
religiosas, leigos e leigas das 

festividades religiosas de São 
diversas paróquias da Região. Será 

Francisco de Assis, padroeiro desta 
um momento de conhecimento, 

localidade, estendendo-se até o dia 
evangelização, celebração e 

3 de outubro em comemoração aos 
encontro. Todos os dias há uma 

162 anos de festa. Informações na 
programação para as comunidades 

secretaria da Paróquia com 
da paróquia. Vale ressaltar que, 

Gilvânia Maia: (85) 3376.1230 e 
haverá momentos importantes 

paroquiamissionaria@gmail.com. 

Paróquia de Guaiúba
II Caminhada de Assis - 
Edição 2012 

Paróquia do Conjunto 
Jereissati II 
Visita Pastoral
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Paróquia de Itaitinga
I Grito da Juventude 

Paróquia de Pajuçara
20 Anos de Paróquia 

Uma caminhada sairá rumo à Praça 

da Matriz, às 17h30min, seguida 

de Missa campal às 19h. A partir 
Em 2012, a Paróquia Santo 

das 20h30min haverá show e 
Antônio, em Itaitinga, lança o I 

a p r e s e n t a ç õ e s  c u l t u r a i s .  
Grito da Juventude, promovida 

Informações com a coordenação 
pela Pastoral da Juventude. Nosso 

do evento: Josemilton Junior (85) 
objetivo é promover uma cultura 

8826.8655;  Gleiciane 8717.6374; 
de paz em defesa da vida da 

pjitait@hotmail.com.   
juventude, denunciando o avanço 

da violência e propondo saídas, 

com a valorização dos direitos 

humanos e a ampliação dos marcos 

da cidadania. Trata-se de uma ação 
A Paróquia Nossa Senhora da que visa levar à sociedade inteira o 

Conceição, em Pajuçara, completa debate sobre as formas de 
esse ano 20 anos de sua violência contra a juventude, 
caminhada missionária paroquial. especialmente o extermínio de 
Para esse momento, Pe. Miguel, jovens em Itaitinga. Com isso O 
atual pároco, declara: "20 anos, a Grito da Juventude objetiva 
serviço da missão! Completamos avançar na conscientização sobre o 
20 anos no dia 3 de maio deste ano valor da vida e desencadear, 
2012 e a grande celebração de especialmente juntos aos jovens 
aniversário será no dia 8 de ações que possam mudar essa 
dezembro de 2012, dia de Nossa realidade, apontando direitos e 
Senhora da Conceição. Durante conquistas na vida dos jovens de 
estes 20 anos esforçamo-nos para nossa cidade. É nesse espírito que 
aprender na missão a amar, convidamos as pessoas, ONGs, 
perdoar, servir... Acreditamos que instituições a unir forças a esse 
para evangelizar os outros movimento, que tanto sonha com 
precisamos deixar que esta uma realidade melhor para nossos 
evangelização aconteça primeiro jovens. Acontecerá exatamente no 
em nossa vida. Portanto tenhamos dia 23 de setembro a partir das 
o cuidado ao evangelizar, pois o 16h30min, com concentração na 
nosso objetivo maior é valorizar os entrada de Itaitinga na BR 116. 
trabalhos realizados e continuar 
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olhando para a frente e não ficar nos de que as melhores mensagens 

olhando para trás. Acreditamos e as melhores orações são as que 

que a experiência missionária saem do silêncio de nossos 

supõe uma vida de doação que nos corações e aquecem com ternura 

mostra que para sentir a presença os corações daqueles e daquelas 

d o  a m o r  d e  D e u s  n o s  que nos acompanham em nossa 

acontecimentos da vida é preciso caminhada de fé pela vida. 

ter Fé. Acreditamos, também, que Diríamos que com Deus tudo de 

os motivos mais profundos da bom foi possível. Que o amor e as 

missão não nos são dados somente bênçãos de Deus estejam sempre 

pelos acontecimentos, pois estes em cada um de nós e de uma forma 

podem ser bons ou ruins. A especial que esse amor de Deus 

natureza e o sentido específico da permaneça sempre em nossas 

missão e evangelização nos vêm da comunidades e em nossas famílias. 

experiência de Deus. Os motivos e 20 anos, a serviço da missão: o 

a raiz da missão provêm da fé do nosso maior presente é a sua 

evangelizador. Os valores bíblicos presença, presença que enriquece 

que motivam a missão devem ser a  p a r óqu i a ,  e n r i q u e c e  a  

experimentados, interiorizados. comunicação, enriquece os nossos 

E s t a m o s  i m e n s a m e n t e s  grupos de reflexão, enriquece as 

agradecidos pelas organizações nossas comunidades...  Que Deus 

das pastorais, dos movimentos, continue nos abençoando."

das comunidades, dos meios de Nesta caminhada com os 

comunicação (saite, programas de grupos de reflexão, neste mês de 

rádios, missas transmitidas, setembro, dedicado à Palavra de 

jornais paroquiais, etc.), do Deus, a paróquia realizará o DIA 

convívio com as lideranças antigas DA BÍBLIA nos três setores no dia 

e as lideranças novas, dos grupos 30 a partir das 15h em locais 

de reflexão, da experiência do distintos, ainda a combinar, para 

dizimo, etc. Tudo deu muito certo, fechamento do mês da Bíblia. Mais 

f izemos juntos uma ótima informações na Secretar ia 

experiência do Reino de Deus, Paroquial, com Marcos Cruz: (85) 

caminhamos com fé, esperança e 3297.1910 e 8652.9385, ou no 

a m o r.  S o n h a m o s  j u n t o s ,  s a i t e  d a  p a r ó q u i a :  

acreditamos juntos. Lembramo- .www.pnscdepajucara.org.br
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Mês de Setembro - Mês da 
Bíblia Reunião dos Secretários  

Coordenação da Região

Conselho Pastoral

Escola de Formação

realizada mais uma etapa da Escola 

de Formação para Agentes de 

Pastoral. Dando continuidade ao 

c r o n o g r a m a  d a s  a u l a s  

estudaremos Liturgia – Celebração 

da Palavra de Deus e Catequese. 

Discípulos e Missionários a Dia 17 de setembro das 8h às 

partir do Evangelho de Marcos  - 14h será realizado Encontro dos 

“Coragem! Levanta-te! Ele te s e c r e t á r i o s  e  s e c r e t á r i a s  

chama!” (Mc 10,49) é o estudo paroquiais. Na oportunidade 

proposto pela CNBB para o mês da partilharemos o trabalho, a vida e 

Bíblia este ano.  O texto central celebraremos o dia dedicado aos 

narra a cura do cego Bartimeu. O Secretários. Quem nos acolhe 

mesmo apresenta para nós o neste encontro é a Paróquia São 

processo de discipulado e José de Ribamar, em Aquiraz.

seguimento de Jesus Cristo. Com o 

objetivo de ajudar as nossas 

A Equipe de Coordenação da comunidades a celebrar bem este 

Região se reunirá no dia 18 de mês e não apenas este, mas a dar 

setembro das 9h às 12h na Sede da continuidade à experiência da 

Região. A referida reunião tem vivência da Palavra de Deus, a 

como objetivo programar as Região está oferecendo a todas as 

atividades previstas para o Paróquias um roteiro com quatro 

trimestre.encontros que em muito poderá 

a judar  as  comunidades  a  

investirem e assumirem a 
No dia 22 de setembro, será experiência dos círculos bíblicos. 

realizada reunião do Conselho Que a Palavra de Deus seja luz e 
Pastoral das 8h às 12h na Sede da força para a caminhada. 
Região. A mesma tem por objetivo 

refletir a caminhada da Região.

No dia 15 de setembro das 8h 

às 16h, em Guanacés,  será 

REGIÃO  EPISCOPAL 
S. PEDRO E S. PAULO
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Paróquia de Beberibe

Paróquia de 
Aracoiaba

FESTA NO SANTUÁRIO MÃE 
DAS DORES: 
Divulgando os sinais de Deus 
no sertão.

caíram no esquecimento e por 25 
anos permaneceram no silêncio.

Dia 14 de setembro, sexta-
Em 2011, por ocasião do 

feira, às 19h, será dada posse ao 
aniversário de 125 anos do 

Pe. Pedro Cunha na Paróquia 
surgimento desta devoção e deste 

Jesus, Maria e José, em Beberibe. 
santuário, a história da devoção no 

Convidamos todas as paróquias 
Alto Santo ganhou a devida 

que compõem nossa Região a se 
importância histórica e religiosa. 

fazerem presente.
Características especiais fazem 

deste santuário um lugar especial 

de fé e oração.

Para quem ainda não conhece 

aqui vai um resumo dos fatos que 

fizeram surgir o Santuário Mãe das 

Dores em Aracoiaba.

Segundo os antigos relatos, 

colhidos pelo já falecido padre 

jesuíta Abner Andrade, no final do 

sécu lo  XIX um fenômeno 

No sertão do Ceará existe 
uma devoção e um pequeno 
santuário mariano cuja história 
extraordinária ficou escondida por 
cerca de cem anos. Descoberta e 
investigada pelo padre jesuíta 
Abner Andrade, em meados dos 
anos 80, a história foi relatada em 
um livreto intitulado: Aparições de 
Nossa Senhora no Nordeste do 
Brasil. Por que? Mas os relatos 
colhidos pelo jesuíta também 

REGIÃO SERRA 
N. SRA DA PALMA
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extraordinário deu início a esta ladrilho e outro e com seus galhos 

história de fé e devoção. Três tão compridos debruçava-se sobre 

crianças que buscavam lenha o altar e a imagem de Nossa 

numa colina, hoje conhecida como Senhora das Dores mantendo-os 

Alto Santo, tiveram uma visão: intactos.

viram aos pés de umas pitombeiras Em 1986 um grupo de jovens 

uma mulher com um vestido da cor de Aracoiaba encontrou as ruínas 

da lua que lhes pedia que ali se da capelinha de taipa, junto das 

construísse um oratório. O oratório antigas pitombeiras. A capelinha 

foi construído: uma capelinha de foi reconstruída no mesmo local e 

taipa que junto das pitombeiras inaugurada pelo padre Abner 

servia de lugar de oração para os Andrade.

moradores do lugar. A paróquia está celebrando a 

Em 1925, Cirilino Pimenta Festa de Nossa Senhora das Dores, 

teve um derrame cerebral que o de 6 a 15 de setembro, no 

deixou paralítico e sem fala. Cirilino Santuário Mãe das Dores em 

fez a promessa de erigir uma Aracoiaba. Todas as noites são 

capela em honra de Nossa Senhora rezados o terço das dores e a 

das Dores, se recuperasse a fala e novena e é celebrada a Santa 

pudesse andar. De fato ele ficou Missa. Há confissões todos os dias 

curado e construiu uma capela bem no Espaço da Misericórdia.

maior em um local um pouco mais 

abaixo para poder ser vista pelos 

que passavam de trem.

Durante algum tempo a 

capela de Nossa Senhora das 

Dores, construída por Cirilino 

Pimenta, ficou em completo 

abandono, chegando mesmo a ruir 

Comunicamos aos senhores o teto. Quando frei Jeremias, em 

padres e a todos os conselheiros do 1974, abriu a capela do Alto Santo, 

Conselho Pastoral da Região que, teve uma grande surpresa: um 

devido estarmos, no 4º sábado enorme espinheiro de dois metros 

(27/10/2012), na Visita Pastoral de altura ou mais havia brotado 

Missionária em Paramoti, o num pequeno espaço entre um 

Conselho Pastoral

REGIÃO  SERTÃO
SÃO  FCO. DAS CHAGAS
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próximo encontro do Conselho será já se prepara para a Visita Pastoral 

antecipado para o dia 29 de Missionária que irá ser realizada de 

setembro às 8 horas em Paramoti. 25 a 28 de outubro de 2012. As 

comunidades terão, de 11 a 13 de 

 outubro,  um encont ro  de  

preparação para esse momento 

forte que irão vivenciar.

A Paróquia Nossa Senhora 

das Dores, criada nesse ano de 

2012, estava em festa desde o mês 
Em decorrência das eleições 

de agosto quando foi realizada a 
municipais marcadas para o dia 7 

Pré-Festa de Nossa Senhora das 
de outubro a tradicional Festa de 

Dores, nas comunidades com a 
São Francisco das Chagas, em 

Peregrinação da Imagem. Cada 
Canindé, será realizada no período 

comunidade celebrou um tríduo em 
de 10 a 20 de outubro de 2012.

preparação ao novenário e Festa da 
Sobre a festa Frei João 

Padroeira no dia 15 de setembro. A 
Amilton dos Santos, Pároco e 

participação foi belíssima. Todos 
Reitor do Santuário, escreveu: “A 

demons t ra ram  amo r  pe l a  
novena de São Francisco das 

comunidade paroquial.
Chagas é uma ocasião oportuna 

para despertar a vivência 

comunitária dos dons e carismas 

de São Francisco em fraternidade, 
Durante todo o mês de no meio do povo sofrido, no 

setembro a comunidade paroquial contato com os romeiros e na 
está celebrando os encontros missão da Igreja”.
b í b l i c o s  n o s  b a i r r o s  e  S o b r e  o  t e m a  “ S ã o  
comun idades .  São  qua t ro  Francisco, Alívio na Dor e no 
encontros, um dia por semana, às Sofrimento” frei Amilton declara: 
quintas-feiras, e conta com a “Nesta novena vamos meditar e 
participação dos crismandos, que aprofundar o tema da festa a partir 
ajudam a celebrar. da Palavra de Deus, dos textos 

A Paróquia Senhora Sant'Ana, franciscanos e dos milagres que 

Paróquia de Campos 
Belos

Paróquia de Canindé

Paróquia de Paramoti
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ocorrem com tantos romeiros e 

devotos de São Francisco por esse Em cada dia do novenário um 
Brasil afora, principalmente no e s t a d o  n o r d e s t i n o  s e r á  
Norte e Nordeste”. homenageado. O Ceará será o 

São esperados este ano primeiro a ser homenageado, no 
milhares de romeiros. E, sobre as dia 11, seguido por Sergipe, Rio 
romarias o reitor do santuário Grande do Norte, Alagoas, Bahia, 
ressaltou sua admiração, dizendo: Paraíba, Pernambuco, Piauí e 
“A tradição popular das romarias Maranhão.
vindas a Canindé, expressa uma fé 

e confiança entre o Santo e os 

devotos. O Santo caminha com os - A abertura da festa 

romeiros, identifica-se com eles, acontecerá no dia 10 de outubro às 

acolhe, protege e os faz voltar para 4  h o r a s  d a  m a n h ã  c o m  

o seu dia a dia repletos de fé, hasteamento das bandeiras e 

alegria, paz e confiança em Deus e Celebração Eucarística.

no Santo protetor (São Francisco)”. - As novenas acontecerão de 

O religioso ressaltou ainda os 11 a 19 de outubro, às 18 horas, na 

sacrifícios que os romeiros de São Praça dos Romeiros.

Francisco fazem para participar da - As procissões sairão da 

festa e pagar suas promessas. Diz o Basílica nos seguintes horários: dia 

franciscano “Causam admiração as 10 às 18 horas; do dia 11 ao dia 19, 

diversas romarias que chegam a às 17h30min.

Canindé. As peregrinações até o - A Missa de encerramento 

Santuário não são fáceis; são acontecerá no dia 20 de outubro, às 

caminhadas de rigorosa penitência, 16 horas, na Praça da Gruta, 

muitas sem conforto, com muita seguida de procissão da imagem. A 

simplicidade, desprendimento, celebração será transmitida pela 

mas tudo isso faz parte do estilo de Rede Vida de Televisão e pela Web 

promessas. As graças alcançadas TV Paz e Bem, através do saite do 

fazem os romeiros viajarem a pé, a Santuário de Canindé.

cavalo, de bicicleta, moto, carro Confira  programação no site 

particular, pau-de-arara e ônibus. O 

importante é chegar ao Santuário e  o u  

pagar as promessas”. .

Destaque da Festa

Informações importantes

www.arquidiocesedefortaleza.org.

b r

www.santuariodecaninde.com
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NASCIMENTO
1 Pe. Rodrigo Almeida de Castro 1 Frei Roberto Magalhães, OFMcap
1 Pe. Pedro Rodrigues da Silva Neto 7 Pe. Luiz Madeira Bezerra Júnior
3 DomManuel Edmilson da Cruz 14 Pe. José Evandro Brito Santos, SDN
4 Pe. Francisco Bruno Xavier da Silva 15 Pe. Aristóteles Alencar de Oliveira, CCSh
5 Pe. Luiz de Gonzaga Furtado Neto 15 Pe. Karlian Medeiros Ovídio Vale, CCSh
6 Frei Wellington Gomes de Sousa, OFMCap 15 Pe. Rômulo dos Anjos Silva, CCSh
6 Pe. Francisco Daniel de Freitas Muniz 15 Pe. Sílvio André Correia Scopel, CCSh
7 Pe. Gilson Marques Soares 18 Pe. Cristóvão Hogg, C.Ss.R
7 Frei Raimundo Valdo Nogueira, OFMconv 19 Pe. Francisco Rodrigues de Souza
8 Pe. Fco. Aglailton Lourenço da Silva, FN 21 Pe. Fábio José Costa, FSA
9 Pe. Francisco Ricardo Luz, CSJ 21 Frei Wellington Gomes de Sousa, OFMCap
10 Mons. Aluísio Rocha Barrêto 23 Pe. Lucas Reginaldo Bemfica, SDN
11 Pe. Antonio Alves de Lima 23 Pe. Francisco de Assis Araújo
12 Pe. Francisco Antônio Francileudo 24 Dom Beda Pereira de Holanda, OSB
12 Pe. Paulo Henrique de Oliveira, INJ 27 Pe. Expedito Teles, SJ
12 Pe. Daniel Morais de Sousa 28 Pe. Fco. Antônio Cavalcanti de Menezes
13 Pe. Paulo Henrique Oliveira Rocha, FN 29 Frei José Nilto Pereira, OFMCap
14 Pe. Giovanni Sabóia de Castro
15 Pe. Antônio Marcos Carolino dos Santos
16 Pe. Eliezer Moreira César
16 Pe. Severino Guedes
20 Pe. Pedro Silva de Moura, SCJ
21 Pe. Wagner Sabóia Frota
21 Frei Leônidas (José M.) Meneses, OFM
22 Pe. Francisco de Assis Apolônio
22 Pe. José Edison Coelho dos Santos, INJ
22 Diác. Helano Samy da Silva Holanda
23 Pe. Marco Antônio dos Santos Brito
26 Pe. Dimas Gonçalves Lima
27 Pe. Francisco Gomes da Silva, MI
28 Pe. Moacir Cordeiro Leite
29 Pe. Eduardo (Eamonn) Gowing, C.Ss.R
29 Pe. João Bosco de Sousa Leite
30 Pe. Francisco Geovane Saraiva Costa
30 Pe. Francisco Nelson Moreira da Silva
30 Pe. Elpídio de Sousa Sampaio

ORDENAÇÃO 

PRESBÍTEROS  - aniversariantes de outubro
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Conselho Presbiteral 
da Arquidiocese de 
Fortaleza

propriedade própria;
07. Partilha Fraterna – uma 

distribuição mais equitativa dos 
bens entre os irmãos no sacerdócio 
ministerial;

No último dia 29 de agosto, 
08. Superar desigualdade e 

aconteceu a reunião do Conselho 
possibilitar a Economia Solidária, 

Presbiteral da Arquidiocese. Na 
dando condições melhores de vida 

ocasião Padre Gilson Soares, 
e trabalho pastoral, saúde e 

Coordenador da Comissão de 
formação para todos os presbíteros 

Sustentação do Clero, apresentou 
e diáconos transitórios de nossa 

alguns pontos essenciais, no que 
Arquidiocese;

diz respeito ao Estatuto para a 
09. O Fundo de sustentação do 

Sustentação do Clero.
Clero foi criado com o objetivo de 

01. Dedicação ao ministério 
administrar recursos que são 

próprio, ou seja, prioridade na vida 
d e s t i n ado s  a o  ampa r o  e  

de presbítero;
manutenção dos presbíteros e 

02. Justa remuneração pela 
diáconos transitórios de nossa 

dedicação ao serviço de Deus no 
Arquidiocese, portanto uma ajuda 

cumprimento do cargo;
complementar; 

03. Igualdade fundamental, com 
10. Atualizar a contribuição com 

a remuneração de cada um 
o Dizimo Sacerdotal.

basicamente a mesma em favor de 
11. As paróquias e áreas 

todos;
pastorais vejam, de maneira mais 

04. Simpl ic idade de vida, 
correta, a contribuição de 5% ou 

a b s t e n d o - s e  d a  v a i d a d e  
3% ao Fundo de Sustentação, 

eliminando todo tipo de requinte e 
conforme sua receita tributável;

luxo, na habitação, meio de 
12. O presbítero que dedica 

transporte, férias, etc.;
tempo integral à provisão recebida 

05. Gratuidade – não se servir do 
da Arquidiocese de Fortaleza, 

oficio eclesiástico para fins de 
receba da Paróquia, mensalmente, 

lucro, evitando qualquer aparência 
o equivalente a 4 salários mínimos 

de comércio;
e no máximo a 6 salários mínimos 

06. H o n e s t i d a d e  –  d a r  
vigente no País;

testemunho de uma tota l  
13. Os deveres e direitos do 

transparência na administração de 
vigário paroquial que dedica tempo 

bens na comunidade paroquial ou 
integral à provisão recebida da 

outra instituição, que não é 
Arqu id iocese de For ta leza 
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equiparam-se aos do pároco. L o c a l :  C e n t r o  C u l t u ra l  
14. O d iácono t rans i tór io  Missionário, SGAN 905 Conj. “C” – 

provisionado receba côngruas Brasí l ia, DF – Fone: (61) 
equivalentes a 2 salários mínimos 3274.3009.
da Paróquia para onde foi indicado.

Conhecer e aprofundar as 
propostas visando tornar a 
paróquia missionária,  permitindo 

Dom José Antonio Aparecido Tosi 
a o s  p a r t i c i p a n t e s  o  

Marques, arcebispo de Fortaleza 
desenvolvimento das estratégias 

recebeu de Dom Adriano Vasino 
possíveis para a sua realização

Ciocca, bispo de São Félix do 
Araguai, MT, e presidente da 
Comissão Episcopal para a Missão 

 Redescobrir a vocação da Continental, uma carta em que 
paróquia à luz da perspectiva convida a arquidiocese para 
missionária;participar de dois eventos 

 Aprimorar a reflexão sobre a importantes promovidos pelo 
missionariedade da paróquia Centro Cultural Missionário, 
missionária medianteorganismo da CNBB, tendo ambos 

a abordagem de seus diferentes o mesmo tema: PARÓQUIA 
níveis de atuação;MISSIONÁRIA.

 Fortalecer a consciência 
missionária dos participantes e 
orienta‐los a uma prática

evangelizadora sempre mais 
Público: Párocos e Vigários.

próxima, inculturada, com 
Período: 15 a 19 de outubro. 

horizonte universal;
 Aprender a formar discípulos 

numa espiritualidade da ação 
missionária (cf. DAp

Público: Ministros ordenados, 284), com abertura para as 
religiosos e religiosas, leigos diferentes propostas para a 
a t u a n t e s  e m  p r o j e t o s  realizar a proposta da
m i s s i o n á r i o s ,  c o n s e l h o s  Missão Continental de uma 
missionários e coordenação Igreja em estado permanente de 
pastoral em Dioceses e Paróquias. missão.

Período: 19 a 23 de novembro

Objetivo Geral

Paróquia Missionária

Objetivos Específicos

1. 3ª Semana de Formação 
Missionária

2. 3º Encontro Nacional da 
Missão Continental
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Conteúdo Programático

Encaminhamento da 
Arquidiocese

Inscrições

estratégias para fazer com que a 
riqueza da experiência da missão Paróquia Missionária: um novo 
popular possa coloca‐la em estado olhar para a paróquia – Pe. José 

Carlos Pereira, CP, mestre em permanente de missão; a abertura 
Ciências da Religião e doutor em da paróquia para a experiência da 
Sociologia. Igreja além-fronteiras”. 

Paróquia em missão popular: 
como colocá‐ la em estado 

permanente de missão – Pe. Luis 
Mosconi, animador das Santas A participação de padres e leigos 
Missões Populares. da Arquidiocese de Fortaleza 

Cooperação intereclesial entre entrou na pauta do último 
paróquias (de uma mesma Conselho Pastoral da Arquidiocese, 
diocese, entre diferentes dioceses) no dia 9 de setembro e ficou 
– CCM e POM. encaminhado que para o primeiro 

Conclusão, encaminhamentos, encontro (15 a 19 de outubro) as 
avaliação. Regiões Episcopais enviassem um 

pároco, o que não impede que 
outros possam ir por conta própria, 

Poderão ser efetuadas pela e possibilitassem também a 
internet através do website: participação de padres ou leigos no 
www.ccm.org.br. A taxa, segundo evento (15 a 19 de 

i n c l u i n d o  f o r m a ç ã o  e  outubro). Essas duas semanas de 
hospedagem, é de R$ 350,00. formação oferecidas pelo Centro 
Vagas limitadas. Cultural Missionário podem ajudar 

em muito nossas paróquias e áreas 
Segundo Dom Adriano, a pastorais a fazer acontecer os dois 

realização dessas semanas “é uma programas arquidiocesanos da 
oportunidade de formação sobre Primeira Urgência do Plano 
um tema que interessa toda a Pastoral:
Igreja, e que está no coração da Programa Arquidiocesano 1 - 
proposta da Missão Continental. Formação Missionária na 
Visa aprofundar os caminhos para Arquidiocese;
buscar uma verdadeira “conversão Programa Arquidiocesano 2 - 
pastoral” das paróquias: sua Paróquias missionárias.
reorganização pela dinamização Estes eventos vieram em boa 
dos serviços paroquiais; as hora, pois oferecem, segundo a 
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carta de Dom Adriano, reflexão e partilha sobre a situação do Haiti. 
estimulo “para que todos os Desde o terremoto em 2010, a 
agentes de pastoral atuantes nas Paróquia da Paz mobiliza-se para 
dioceses e paróquias possam enviar doações, de forma solidária 
contribuir para colocá-la em estado e compartilhada, à Diocese de 
permanente de missão. Por sua Jerémie. Não é a primeira vez que 
vez,  os part ic ipantes são Dom Joseph Gontrand Décoste 
convidados a se tornarem agentes visita Fortaleza, o bispo já esteve 
multiplicadores desse trabalho em Fortaleza em outras ocasiões, 
formativo em suas próprias como também a Paróquia da Paz já 
realidades”. esteve no Ha i t i  v is i tando 

comunidades e paróquias da 
Diocese. 

Em dezembro de 2011, na 
última visita do Bispo a Fortaleza, 
falando para os comunicadores 

Paróquia da Paz recebe Dom sobre a ajuda recebida da Paróquia 
Joseph Gontrand Décoste, bispo da da Paz, ele salientou, “o que mais 
Diocese de Jerémie, no Haiti nos chamou a atenção foi a 

No dia 13 de setembro, o Bispo maneira como foi feita. Padre 
da Diocese de Jerémie, no Haiti, Virgínio Serpa e Frei Wilson 
Dom Joseph Gontrand Décoste, viajaram até lá para nos visitar e 
estará em Fortaleza a convite da entregar as doações. O gesto de 
Paróquia da Paz para uma série de solidariedade dos brasileiros, 
visitas com membros do ECC, e um especialmente de Fortaleza e da 
encontro com a Cruz Vermelha e Paróquia da Paz, é prova de que o 
Alfândega de Natal,  RN. amor supera as fronteiras, pois o 

No dia 14 de setembro, às amor é que faz a diferença.”
15h30min, no Centro de Pastoral Dentre outros depoimentos o 
“Maria, Mãe da Igreja”, Dom bispo disse ainda “após o 
Joseph Gontrand Décoste, se terremoto o que notamos é que 
encontrará com jornalistas e apesar das igrejas terem ido por 
representantes dos meios de terra, destruídas, a cruz de cada 
comunicação católicos e membros uma dessas igrejas, permaneceu 
Pa s t o ra l  da  Comun i c a ção  de pé. A cruz tornou-se para o povo 
(PASCOM) da Arquidiocese de haitiano um sinal da presença de 
Fortaleza, para um momento de Deus e do Senhor Jesus”.

Bispo do Haiti em 
Fortaleza
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PASTORAIS

Abertura do Mês 
Missionário

IX Acampamento 
Missionário Diocesano 

vídeo e envelopes para a Coleta 
Nacional, que deverá acontecer 
nos dias 20 e 21 de outubro, Dia 

No próximo dia 29 de Mundial das Missões.
setembro, às 17 horas, o Conselho 
Missionário Diocesano, COMIDI, 
realizará na Paróquia Nossa 
Senhora de Fátima a celebração de 
encerramento do mês da Bíblia e 

A Infância e Adolescência abertura do Mês Missionário.
Missionária (IAM) realizará no dia Segundo a equipe das 
14 de outubro, a partir das 8 horas, Pontifícias Obras Missionárias do 
na Paróquia Sagrado Coração de Brasil “o tema do mês missionário 
Jesus ,  no  Conjunto  Nova deste ano, 'Brasil Missionário, 
Metrópo le ,  Cauca ia ,  o  IX  Partilha a tua Fé' pretende 
Acampamen to  M i s s i oná r i o  evidenciar uma realidade pouco 
Diocesano.conhecida: a presença atuante de 

O  A C A M P A M E N T O  missionárias e missionários 
MISSIONÁRIO tem como objetivo b r a s i l e i r o s  e m  t o d o s  o s  
geral levar palavras de ânimo, de continentes. Graças a Deus, isso 
apoio,  e uma presença amiga aos representa uma grande riqueza 
nossos irmãos mais necessitados, para a nossa Igreja, mas não 
que mais sofrem e desejam ouvir podemos achar que é suficiente. 
falar em  Deus e de seu Projeto, Pela sua potencialidade, o Brasil 
através das crianças, adolescentes pode ajudar muito mais”.
e jovens missionários. O COMIDI distribuiu com as 

Segundo a coordenadora paróquias da Arquidiocese de 
arquidiocesana da IAM, Socorro Fortaleza todo o material da 
Rodrigues, o evento é “a realização Campanha Missionária 2012. Caso 
do nosso compromisso, a ação algum pároco não tenha recebido o 
concreta do serviço missionário a material, deve procurá-lo na 
que nos destinamos, a partilha de Secretar ia  de sua Região 
n o s s a  v i d a ,  t e m p o  e  Episcopal. O kit missionário é 
p r inc ipa lmente  de  nossas  composto de livros de novenas, 
experiências de fé, com as famílias cartazes, panfletos celebrativos, 
da Paróquia Sagrado Coração de 
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Jesus, em Nova Metrópole, vulnerabilidade emergentes do 
Caucaia”. contexto social, familiar e 

 A coordenação pede aos ambiental em que vivem, como a 
assessores dos grupos do IAM que pobreza extrema, os maus tratos 
preparem bem as crianças, psicológicos e sexuais, etc. 
adolescentes e jovens para O Lar Santa Mônica foi 
participarem desse momento forte inaugurado no ano de 2009 no 
da nossa Igreja lembrando que é Condomínio Espiritual Uirapuru 
uma atividade exigente, precisa de (CEU). Hoje são duas casas de 
muito amor e compromisso com a acolhida com capacidade de 
Pessoa de Cristo. Quem estiver lá, a lbe rgar  24  men inas .  As  
esteja em nome de Jesus, é Ele que instalações estão em constante 
nos chama nos forma e nos crescimento para oferecer um 
convida. melhor recurso ao trabalho 

A Paróquia Sagrado Coração desenvolvido pela equipe. 
de Jesus, em Nova Metrópole, está O  L a r  S a n t a  M ô n i c a  
localizada na Avenida A, 760. comemorou no ultimo dia 27 de 
Informações com Socorro nos agosto, dia de Santa Mônica, os 
telefones: (85) 8880-9844, 3213- seus três anos e convida os fiéis da 
1829 e 97187317. Arquidiocese de Fortaleza para 

u m a  
visita e 
contribuir 
p a r a  a  
continuaç

O Lar Santa Mônica é um ão desta 
projeto social dos Agostinianos Instituiçã
Recoletos. Através do acolhimento o  q u e  
em Casa Lares e de um processo de t e n t a  
acompanhamento pessoal e amen i za r  o  p rob l ema  da  
comunitário o Lar Santa Mônica exploração e abuso sexual infanto-
pretende reduzir o risco social e juvenil.
familiar em que estão inseridas A n o t e  o  e n d e r e ç o :  
meninas e adolescentes de 7 a 18 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS 
anos, vitimas de abuso e AGOSTINIANOS RECOLETOS DE 
exploração sexual ou em grave FORTALEZA (ABARF) – LAR SANTA 
risco de padecê-lo, bem como MÔNICA:  Aven ida  A lber to  
protegê-las de outras situações de Craveiro, 2222 – 60.860-000 – 

Lar Santa Mônica
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Castelão – FORTALEZA, CE. 
Telefones: (85)3489-9177, (85) Reconhecendo a sua valiosa 
9930-0807, 99300800, 9930-0110 contribuição nessa caminhada, a 
e 8584-8290 Pastoral do Menor convida bispos, 

padres, diáconos, leigos e leigas 
 para participarem da celebração do 
seu jubileu de prata que se 

 realizará no dia 25 de setembro, a 
partir das 16 horas, na Praça do 
Ferreira, local onde iniciou as suas 
atividades em 1987. Naquela data 
e nesse local a Pastoral do Menor 
começou a missão de defender e 
promover a vida de crianças e 
adolescentes em situação de 
moradia de rua.

Neste ano de 2012, a Pastoral 16 horas: Celebração da Vida;
do Menor atinge a marca de 25 16h40min: Apresentações 
anos de serviço pastoral prestado Culturais;
às crianças e adolescentes, em 17h15min: Encerramento
especial, àquelas que estão em 
maior nível de vulnerabilidade Informações com Francisca 
social: envolvimento com as Nobre da Silva, Coordenadora 
drogas, abuso e exploração sexual. Arquidiocesana da Pastoral do 

Menor, através do telefone (85) 
Durante a sua história a 3388.8717.

Pastoral do Menor pôde registrar 
muitas vitórias sobre a opressão e 
a negação de direitos da criança e 
do adolescente, como a criação do 
Conselho de Direitos (COMDICA) e 
dos Conselhos Tutelares. Além 
disso, a Pastoral tem conseguido 
ser presença profética entre os 
pequeninos, apoiando-os na 
afirmação de suas necessidades.

larsantamonica@agustinosre
c o l e t o s . o r g  /
http://www.facebook.com/LarSan
t a M o n i c a  /
www.larsantamonica.blogspot.co
m

Pastoral do Menor 

25 anos de atuação em 
Fortaleza Programação
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COMUNICAÇÕES
11 de outubro - Abertura ANO DA FÉ
solene

12 de outubro - "A fé de 
Dante"

Em 2012

21 de outubro – Canonizações6 de outubro - Pátio do 
gentios

7 a 28 de outubro – Sínodo

A Igreja vai celebrar o “Ano da 
Bento XVI presidirá a solene Fé” entre 11 de outubro de 2012 – 

abertura do Ano da Fé na Praça São 50º aniversário da abertura do 
Pedro, ao lado dos participantes do Concílio Vaticano II – e 24 de 
Sínodo e dos presidentes das novembro de 2013, conforme 
Conferências Episcopais de todo o anunciou o Papa em 16 de outubro 
mundo.de 2011, durante a Missa 

conclusiva do primeiro encontro 
i n t e r n a c i o n a l  d e  n o v o s  
evange l i zado res .  D i ve r sas  

A igreja de Jesus, no centro atividades marcam o calendário do 
de Roma, vai hospedar uma sessão Ano, entre as quais estão aquelas 
cultural e artística sobre “A fé de que o Papa vai presidir.
Dante”. Será apresentado o canto 
XXIV do Paraíso da Divina 
Comédia, que descreve a profissão 
de fé do poeta italiano.

Bento XVI canonizará seis 
mártires e testemunhas da fé: um A  p r i m e i r a  a t i v i d a d e  
missionário jesuíta mártir em associada ao Ano da Fé será uma 
Madagascar; um catequista leigo, edição da iniciativa “Pátio dos 
martirizado nas Filipinas; um padre Gentios” em Assis, Itália, com o 
testemunha da fé na educação dos tema “Deus, esse desconhecido”. 
jovens; uma rel igiosa que Esse encontro entre crentes e não 
testemunhou a fé no leprosário da crentes antecipará a abertura 
ilha de Molokai; uma outra oficial do Ano.
religiosa, espanhola; uma leiga 
indiana convertida à fé católica; e 
uma leiga da Baviera, testemunha Nesse período haverá a 
do amor de Cristo no leito de Assembleia Geral do Sínodo dos 
sofrimento.Bispos sobre “Nova evangelização 

para a transmissão da fé cristã”.
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20 de dezembro até maio de 
2013 - Exposição no Castelo 
de Santo Ângelo

23 a 28 de julho – JMJ

Em 2013
29 de setembro - Jornada dos 
catequistas

25 e 26 de fevereiro – 
Congresso

13 de outubro - Nossa 
Senhora

18 de maio - Vigília com 
movimentos eclesiais

24 de novembro - 
Encerramento

2 de junho- Adoração 
Fonte: CNBBeucarística

Arquidiocese de 
Fortaleza

22 de junho – Concerto

concerto na Praça de São Pedro vai 
celebrar o Ano da Fé.

Haverá no Castelo Santo 
A Jornada Mundial  da Ângelo uma exposição sobre o Ano 

Juventude, de 23 a 28 de julho, no da Fé.
Rio de Janeiro, prevê a participação 
do Papa.

Bento XVI recordará os 20 
anos da publicação do Catecismo 
da Igreja Católica.Em Roma, um congresso 

internacional debaterá o tema “São 
Cirilo e São Metódio entre os povos 
eslavos”.

O Papa presidirá uma 
celebração em honra de Nossa 
Senhora, com a participação das 
associações marianas.A vigília de Pentecostes será 

presidida pelo Papa com a 
participação dos Movimentos 
eclesiais.

Celebração conclusiva do Ano 
da Fé.

Na Festa do Corpo de Deus, o 
Papa presidirá a solene adoração 
eucarística e em todo o mundo, 
nesse mesmo dia, dioceses, 
paróquias e outras comunidades 

O arcebispo escreveu uma 
são convidadas a promover 

carta circular que está publicada 
adorações.

neste Boletim,  página 5 .

Em 22 de junho, um grande 
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Grupo do Pe. Gilson 
para a JMJ Rio 2013

Conselho de Leigos

Com pacotes aéreo e terrestre 
Pe. Gilson Soares está fechando 
grupo, com inscrição, dando direito 
à hospedagem, alimentação, 
seguro, transporte e kit peregrino. 
São 6 diárias no Rio e 1 diária em 
Aparecida, com visita à Canção 
Nova. Dia 20 de setembro haverá 
duas reuniões abertas aos 
peregrinos da Jornada Mundial da 
Juventude, para acertos finais: às 
10 horas, na sede da CNBB 
Regional Nordeste I, localizada na 
Rua Felino Barroso, nº 405, bairro 
de Fátima, e às 19 horas, na Igreja 
Matriz do Senhor do Bonfim, 
localizada na Rua Pe. Anchieta, 
400, no bairro Monte Castelo.

Informações: CNBB – (85) 3252 
4046, Senhor do Bonfim (85) 3243 
4740, Pe. Gilson (85) 9944 8378, 
Alexandre (85) 8651 3319 e Júnior 
(85) 9913 6990.

diretrizes da CNBB nos animam na 
caminhada. 

Neste mês quero reforçar 
essa ideia de “buscar o que nos 
reencanta” tendo como foco as 
eleições que vão se realizar em 
outubro. Pois os desdobramentos 
que acontecem no cotidiano de 
nossas vidas, em relação à escolha 
que temos feito dos políticos que 
devem ser nossos representantes e 
exercer seus cargos como serviço 
de muita grandeza, em favor do 
bem comum, só têm nos 
d e s e n c a n t a d o  e  c a u s a d o  
indignação.

Salvam-se poucos os que não 
lutam para serem eleitos com a 
ideia fixa de lançar mão no dinheiro 
público, para enriquecimento ilícito 
de qualquer jeito. Tem sido uma 
vergonha a falta de cidadania, de 
honestidade e de interesse em 
definir políticas públicas e realizar 
ações que atendam aos mais 
necessitados, aos excluídos e 
marginalizados. Os bens sociais na 
maioria das vezes satisfazem os 
o l h a r e s  d o s  q u e  j á  s ã o  
privilegiados, os mais ricos e 

No boletim de agosto registrei 
gananciosos, que pouco interesse 

um pouco do que foi a riqueza da 
têm pela valorização do ser 

Assembleia Geral Ordinária do 
humano, como a mais perfeita obra 

Conselho Nacional de Leigos, 
da criação, à imagem de Deus.

realizada no Rio, em junho p.p. 
É por essa razão que convido 

cujo objetivo foi buscar o que nos 
os i rmãos e i rmãs dessa 

reencanta como leigos e leigas a 
Arquidiocese que parem e pensem 

partir do Vaticano II e como as 
bem na hora de votar; vamos fazer 
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valer o esforço que fizemos como 
Igreja, para garantir a “ficha limpa” 
observemos, pesquisemos a 
caminhada de nossos candidatos, A Faculdade Católica de 
vamos ter força para superar  as Fortaleza (FCF) pertencente à 
estratégias corruptas, o voto deve Arqu id iocese  de  For ta leza  
ser consciente e eleger quem de comunica que as inscrições para o 
fato tenha vontade de servir ao curso de Especialização em 
povo e ao seu país com dignidade F a m í l i a :  I n t e r f a c e s  
cidadã. Psicológicas e Teológicas 

Esse é o espaço que precisa encontram-se abertas. Solicita aos 
nos reencantar, o mundo da interessados que procurem esta 
política. Há muito que Charles Instituição de Ensino para efetuar 
Chaplin expressou: “a cobiça ou confirmar sua inscrição. O curso 
envenenou a alma dos homens”. só  começará  a  par t i r  do  
Portanto, irmãos e irmãs, nós que fechamento da turma, caso isso 
desejamos um mundo melhor para não ocorra seu início será adiado.
todos, estejamos alertas, peçamos O Curso de Especialização em 
ao Senhor da justiça que Família: Interfaces Psicológicas e 
transforme a mente e o coração Teológicas (Lato Sensu) apresenta 
dos que em nome da Lei querem uma proposta de capacitação 
legitimar seu direito de nos teórica a profissionais interessados 
representar, que o façam com n a s  q u e s t õ e s  f a m i l i a r e s  
honestidade e justiça, pois as contemporâneas, desenvolvendo a 
desigualdades se agravam, o povo compreensão acerca de fenômenos 
mais necessitado sofre e o Brasil relacionados ao contexto familiar 
tão rico torna-se pobre pelo através dos referenciais Psicológico 
descaso e pela corrupção. Vamos  e Teológico. 
votar bem, acompanhar e cobrar as Abaixo seguem informações 
promessas de nossos  candidatos. concernentes à Especialização 

O mundo da política é um e m  F a m í l i a :  I n t e r f a c e s  
espaço que precisa nos reencantar, Psicológicas e Teológicas.
mas depende de nós também, Local: Faculdade Católica de 
saber votar e lutar para construir Fortaleza (FCF).
um “outro mundo possível”. Eleitor Carga horária: 360 horas-
cristão, vote consciente!!! aula. 

Duração: 18 meses. 
Vagas: 35.

Faculdade Católica de 
Fortaleza

                                                                                                       
Elenise Mesquita
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Modalidade: Presencial. pontuadas, também, a experiência 
Horário: uma vez por mês profissional e a carta de intenção, 

(sextas-feiras, das 18h30m às justificando motivos e interesses 
21h30m e sábados das 8h às pela temática a ser abordada no 
12h30m e das13h30m às 18h), curso.
com período extra nas férias. Custo do Curso: 18 parcelas 

Público alvo: Graduados em de R$ 250,00.
Cursos nas áreas de Ciências Modalidade de pagamento: 
Humanas, Sociais Aplicadas ou da Mensal
Saúde. Módulos do Curso:

Perspect iva Cul tura l  e  
Histórica da Família.

Re lações  Fami l i a res  e  Cópia autenticada do Diploma 
Vínculos na Contemporaneidade.de Graduação;

Psicopatologia e noções Cóp i a  au t en t i c ada  do  
psicológicas na Orientação Histórico Escolar do Curso de 
Familiar.Graduação;

Sexualidade e Família sob a Curriculum vitae atualizado ou 
perspectiva teológicaLattes;

Vida e Saúde na Família:  Cópia da Carteira de Identidade 
noções de Bioética.(RG) e do CPF;

Psicoteologia e Sentido de C a r t a  d e  i n t e n ç ã o  
Vida na Formação Familiar.(demonstrando interesse na 

Fundamentos Bíblicos e temática);
Teológicos do Matrimônio e da  2 fotos 3x4 recentes;
Família. Ficha de inscrição, conforme o 

Psicologia da Infância e da modelo;               
Juven tude  e  os  Aspec tos   Assinatura do contrato de 
Socioculturais.p r e s t a ç ã o  d e  s e r v i ç o s  

A figura do Idoso na Família educacionais.
Contemporânea.

Família Contemporânea e 
Problemáticas: violência, conflitos O processo seletivo será feito 
e mediação.a partir dos documentos exigidos 

Família e Políticas Públicas no para a inscrição. Assim, os alunos 
Brasil.serão selecionados mediante a 

Metodologia do Trabalho análise do curriculum vitae, sendo 
Científico.

Inscrição:

Seleção:
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Orientação de Trabalho de bairro de Fátima. A Festa da Vida é 
Conclusão de Curso. um espaço vivencial, profético- 

Corpo docente: celebrativo.  Tem o objetivo de dar 
Professores mestres e visibilidade e fortalecer as várias 

doutores da FCF, bem como ações realizadas em defesa da via, 
convidados. no âmbito da Arquidiocese e para 

A Faculdade Católica de além dela. É organizada pela 
Fortaleza reserva-se o direito de Equ ipe  de Campanhas da 
realizar alterações no período de Arquidiocese em parceria com 
matrícula e início do Curso, bem várias organizações e movimentos 
como não realizá-lo, caso o número da Igreja e da sociedade civil. 
de vagas não seja preenchido. Fazem parte das equipes de 
Havendo qualquer dúvida ou o r g an i z a ç ão  p e s s oa s  d a s  
desejo de informação, enviar comunidades, áreas pastorais e 
mensagem para estes e.mails:  paróquias, das pastorais e 

, movimentos da Igreja, das ONGs e 
,  m ov i m e n t o s  s o c i a i s ,  q u e  
    trabalham pelo resgate da vida. A 

ou telefonar para: 3453 2150. ideia de realizar a festa da vida 
Acesse com frequência o site: nas ceu  da  Campanha  da  

; e 
mantenha-se informado acerca 
dos nossos Cursos de Graduação, 
Pós-Graduação e Extensão, bem 
como das Semanas de Teologia, de 
Filosofia e demais eventos 
promovidos pela FCF.

A 4ª edição da Festa da Vida 
na Arquidiocese de Fortaleza 
acontecerá no dia 16 de dezembro, 
3º domingo do Advento, na 
Paróquia e Santuário Nossa 
Senhora de Fátima, Praça Pio IX, 

catolicafort@fortalnet.com.br
católicafort@gmail.com
rochalisieux@gmail.com

www.catolicadefortaleza.com.br

Festa da Vida 2012 
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Fraternidade 2008, que tinha como 
tema “Fraternidade e Defesa da 

Após um período de recesso 
Vida” e como lema “Escolhe, pois, a 

para a construção de um novo 
vida”. Hoje está ligada a todas as 

cenário, a transmissão da Santa 
campanhas que, a partir do tema 

Missa na TV Ceará voltará ao ar no 
de cada ano, querem, em última 

próximo domingo dia 23 de 
instância, defender e preservar a 

setembro.
vida.

Há 38 anos no ar a Santa 
O tema da 4ª. Festa da Vida é 

Missa da TV continua sendo um dos 
“Saúde e Vida: Direito de Todos” e 

programas de maior audiência na 
traz em si toda a problemática da 

manhã do domingo no Ceará. 
saúde pública no Brasil.   

Produzida e organizada pelo Setor 
Várias tendas estão sendo 

de Comunicação da Arquidiocese 
pensadas com a finalidade de dar 

de Fortaleza conta com a 
v i s ib i l i dade  aos  t raba lhos  

colaboração dos bispos, 10 padres, 
realizados em defesa vida. Ao 

18 comentaristas, 16 corais e 3 
mesmo tempo as equipes de 

fiéis colaboradores.
trabalho estão se articulando e 

O novo cenário foi projetado 
organizando para que a festa atinja 

pelo artista plástico Wanderley da 
os objetivos propostos. 

Silva, experiente na arte sacra, e 
É muito bom que haja grande 

transporta ao ambiente de uma 
empenho dos Párocos, das Regiões 

igreja com os seus vitrais. 
Episcopais, Paróquias, Pastorais e 

O Setor de Comunicação 
Organizações para participação. 

agradece a todos os que 
Agende essa data - 16 de 

colaboraram para que fosse 
dezembro! Vamos juntos celebrar e 

possível a confecção total do 
defender a Vida!

cenário, que contou com a ajuda 
Informações: Secretariado de 

monetária de algumas regiões e 
Pastoral com Rosélia e Hilda (3388 

paróquias.
8701; 3388 8723) e Paróquia 

Convidamos a todos para 
Nossa Senhora de Fátima (3227 

c o n f e r i r  o  n o v o  c e n á r i o  
5215).

participando espiritualmente da 
Santa Missa no próximo dia 23, às 
8 horas, transmitida pela TV Ceará. 
O presidente será Dom José 
Antonio Aparecido Tosi Marques, 
Arcebispo de Fortaleza.

A Santa Missa na TVC 

45Boletim Informativo - setembro de 2012



Renovação Cristã do 
Brasil

Clara Maria França de Paula
Pela R.C.B.

Jornada Mundial da 
Juventude

Subsídios de preparação para 
a Semana Missionária 

metodologia Ver – Julgar – Agir – 
Celebrar. Ver – a realidade prática; 
Julgar – à luz da Palavra de Deus e 

A Renovação Cristã do Brasil – dos Documentos da Igreja Católica 
R.C.B., pertencente ao Movimento e de suas orientações pastorais; 
Internacional de Apostolado dos Agir – buscando transformar à 
Meios Sociais Interdependentes realidade;  Celebrar – louvando e 
(MIAMSI), sediará em Fortaleza, no agradecendo o trabalho executado.
período de 29 de outubro a 3 de O evento contará com a 
novembro deste ano, no Centro de participação entre outros do 
Evangelização Uirapuru (CEU), na presbítero Richard Arce do 
casa de retiro das irmãs Doroteias, Uruguai, de Carlos Alberto Libanio 
a Assembleia Geral MIAMSI, com Christo, o Frei Beto, escritor, 
programação vo l tada para religioso Dominicano, brasileiro e o 
anunciar o Evangelho e construir Pe. Luis Pietro Sartorel, italiano, 
um mundo mais justo e mais que é o assessor da R.C.B. de 
humano. Fortaleza.

A Assembleia Geral reunirá O tema central da Assembleia 
c e r c a  d e  1 5 0  p e s s o a s ,  Geral será “Comprometidos com o 
representando seus países, como mundo, preocupados com o seu 
Ilha Maurício (Oceano Índico), futuro. Ter esperança, ousar, agir. 
Repub l i ca  do  Ma l i ,  Índ ia ,  Que desafio.”
Madagascar, Marrocos, França, As pessoas que desejarem 
Itália, Bélgica, Uruguai, Paraguai e participar, padres e leigos, serão 
Bolívia dentre outros da Europa, bem acolhidos.
África e América do Sul. 

No mês de julho passado a 
coordenadora do Movimento, Maria 
Tereza Caviglia, residente no 
Uruguai, veio a Fortaleza com mais 
três pessoas do Conselho Nacional 
da R.C.B. para acertar os últimos 
preparativos para a Assembleia 
Geral. Naquela ocasião tiveram 
uma audiência com D. José 

Acontecerá de 16 a 20 de Antonio,  arcebispo de Fortaleza.
julho de 2013, em todas as O encontro uti l izará a 

46 Boletim Informativo - setembro de 2012



dioceses do Brasil, uma semana 
missionária, antecedendo a 

Setembro foi escolhido pelos 
Jornada Mundial da Juventude. O 

Bispos Católicos do Brasil como o 
Setor Juventude da CNBB preparou 

Mês da Bíblia em razão da festa de 
dois subsídios, um para jovens, 

São Jerônimo, celebrada no dia 30 
outro para adultos, para que as 

do mês. São Jerônimo, que viveu 
paróquias, possam preparar, 

entre 340 e 420, foi o secretário do 
durante oito meses, agentes 

Pa p a  D â m a s o  e  p o r  e l e  
missionários jovens ou adultos 

encarregado de fazer a tradução da 
para a realização da Semana. Estes 

Sagrada Escritura do hebraico e 
subsídios já se encontram na 

grego para o latim. Essa versão 
página da Arquidiocese de 

latina feita por esse santo recebeu 
Fortaleza e foi enviada por e.mail a 

o nome de Vulgata que, em latim, 
todas as paróquias e áreas 

significa “popular” e o seu trabalho 
pastorais. Os subsídios são:

é referência nas traduções da Bíblia 
1 - Caminhando para a JMJ 

até os nossos dias.
2013 – para Adultos;

A proposta para o mês de 
2 - Caminhando para a JMJ 

setembro de 2012 é o estudo do 
2013 – para Jovens.

Evangelho segundo Marcos 
As pessoas que desejarem 

associada ao Projeto Nacional de 
esses subsídios já impressos em 

Evangelização: O Brasil na Missão 
formato de livro podem encontrá-

Continental. Este projeto foi 
los aqui em Fortaleza:

elaborado pela América Latina 
- na sede da CNBB Regional 

após a Conferência de Aparecida e 
Nordeste 1, localizada na Rua 

posteriormente reassumido pela 
Felino Barroso, 405, bairro de 

Assembleia Geral da Conferência 
Fatima, na Sala do Clero no Centro 

Nacional dos Bispos do Brasil em 
de Pastoral “Maria, Mãe da Igreja”, 

2011. 
localizado na Avenida Dom Manuel 

Segundo o Serviço de 
339 – Centro. 

Animação Bíblica das Irmãs 
Cada subsídio custa R$ 5,00 

Paulinas, “O Evangelho segundo 
(cinco reais).

Marcos foi escolhido em sintonia 
I n f o r m a ç õ e s :  C N B B ,  

com o ano Litúrgico que estamos 
telefones (85) 3252 4046; Sala do 

vivenciando, o qual, juntamente 
Clero (85) 3388 8703.

com o Projeto Nacional de 
Evangelização, nos ajudará a 
revistar os escritos da Comunidade 

Mês da Bíblia

47Boletim Informativo - setembro de 2012



de Marcos, percorrendo os cincos primeiros discípulos – “Siga-me”; 
aspectos  fundamenta is  do (ii) Quem é Jesus? “Tu és o 
processo de formação do discípulo Messias”; (iii) Coragem! Levanta-
missionário: o encontro com te! Ele te chama! “Mestre que 
Cristo, a conversão, o discipulado, possa ver novamente”; (iv) Aonde 
a comunidade fraterna e a missão”. nos leva o medo? Como vencer o 
A Comissão Episcopal Pastoral medo? Com essa proposta da 
Bíblico-Catequética da CNBB, que CNBB e o aprofundamento bíblico 
anima o estudo bíblico, tomou do Mês da Bíblia estamos dando um 
neste ano uma decisão muito novo passo na  nossa ação 
importante e definiu que nos evangelizadora reforçando a 
próximos quatro anos (2012- formação e a espiritualidade dos 
2015), serão estudados os agentes pastorais e dos fiéis 
evangelhos de Marcos (2012), através do seguimento  de Jesus, 
Lucas (2013) e Mateus (2014), no estudo dos quatro evangelhos, 
seguindo a caminhada do Ano não  somente  levando em 
Litúrgico, finalizando com o estudo consideração, mas enfatizando a 
do Evangelho de João em 2015. O Missão Continental que nos pede a 
Mês da Bíblia, que acontece no mês Conferência de Aparecida, no 
de setembro de cada ano vem e s f o r ç o  d e  u m a  N o v a  
contribuindo para que a Pastoral Evangelização proposta pelo Papa 
seja cada vez mais bíblica. Bento XVl.

O tema escolhido pela O Documento de Aparecida 
Comissão Bíblico-Catequética da afirma: “Desconhecer a Sagrada 
Conferência Nacional dos Bispos do Escritura é desconhecer Jesus 
Brasil é “Discípulos Missionários a Cristo e renunciar a anunciá-lo. Se 
partir do Evangelho de Marcos”, e o queremos ser discípulos e 
lema é “Coragem! Levanta-te! Ele missionários de Jesus Cristo é 
te chama!”.  Esta expressão bíblica indispensável o conhecimento 
se encontra na narrativa da cura do profundo e vivencial da Palavra de 
cego Bartimeu em Marcos 10, 49. Deus. É preciso fundamentar nosso 
Esse texto em São Marcos nos compromisso missionário e toda a 
mostra cada etapa do processo de nossa vida cristã na rocha da 
discipulado e de seguimento de Palavra de Deus” (DA 247).
Jesus Cristo. Há também um 
subsídio disponível dividido em 
quatro temas: (i) O chamado dos 

                                                            
Pe.Dr. Brendan Coleman Mc Donald                                                       

Redentorista e Assessor da CNBB Reg. NE1
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Dia ........semana        Evento Local
1...............17h00min Pedra fundamental e Missa – Igreja de Jesus Eucaristia no 
................. CEU – Condomínio Espiritual Uirapuru Dia Macedo, Fortaleza
2...............19h00min Missa na Paróquia São João Batista Acarape
3 a 6......... CONSER NE1 – Conselho Episcopal Regional Nordeste 1 – Ceará Majorlândia, Aracati
7...............9h00min Audiências Resid. Arquiepiscopal
.................19h00min Pastoral Familiar – Encontro Regional NE1 – 
................. Paróquia Nossa Senhora de Fátima Fátima, Fortaleza
8...............9h00min Conselho Pastoral Arquidiocesano Centro de Pastoral
.................19h00min Missa de Nossa Senhora da Saúde Mucuripe, Fortaleza
9...............19h00min Missa na Paróquia Nossa Senhora da Penha Sucatinga, Beberibe
10.............9h00min Encontro com os seminaristas diáconos Resid. Arquiepiscopal
11.............8h00min Aula sobre Liturgia aos alunos do 2º. ano de Teologia da 
................. FCF – Faculdade Católica de Fortaleza Catedral Metropolitana
.................18h00min Missa no Seminário Arquidiocesano São José – Teologia Castelão, Fortaleza
................. Encontro com os seminaristas de 4º. ano de Teologia Castelão, Fortaleza
12.............9h00min Equipe de Formadores do Seminário Propedêutico Henrique Jorge
.................17h30min Conselho Arquidiocesano de Assuntos Econômicos Cúria Metropolitana
13.............9h00min Audiências Resid. Arquiepiscopal
13 a 16..... Visita Pastoral Missionária na Paróquia São Francisco das Chagas Jereissati II, Pacatuba
17 a 20..... Encontro de formação permanente com os padres de mais de
.................  10 anos de Ordenação Sacerdotal Guaramiranga
21.............6h30min Missa na Igreja de São Bernardo e encontro com a 
................. Coordenação do S.O.S. de Deus Centro, Fortaleza
.................10h00min Audiências Resid. Arquiepiscopal
22.............9h00min Audiências Resid. Arquiepiscopal
23.............8h00min Missa na TVC Dionísio Torres, Fortaleza
24 a 27..... Encontro de formação permanente com os padres 
................. de 0 a 10 anos de Ordenação Guaramiranga
28.............9h00min Reunião com os Diretores Espirituais dos Seminários 
................. da Arquidiocese de Fortaleza Castelão, Fortaleza
29.............9h00min Audiências Resid. Arquiepiscopal
30.............17h00min Missa no Colégio Dom Antonio de Almeida Lustosa Av. João Pessoa, 

1............... PPI: Dia Internacional da Pessoa Idosa
1...............19h30 Pastoral Familiar: Reunião da comissão arquidiocesana Centro Pastoral MMI
1............... PPR: Formação para agentes
1 a 7......... Pastoral Familiar: Semana Nacional da Vida Paróquias
2 ..............8h RE Praia S Pedro e S Paulo: Encontro do Clero Pacajus
2...............9h Arquidiocese Secretariado: Reunião da coordenação pastoral Centro Pastoral MMI
2...............9h REM N. Sra. da Conceição: Encontro do clero a combinar
3...............19h REM São José: Reunião da Coordenação Sala da Região

Agenda do Arcebispo - setembro de 2012

Agenda da  Arquidiocese - outubro 2012
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4............... REM São José: Festa de São Fco. de Assis Jacarecanga
4............... REM São José: Festa do padroeiro S. Benedito São Benedito
4............... RE Sagrada Família: Reunião da coordenação
4............... RE Sagrada Família: Conselho Econômico
5...............8h30 REM São José: Reunião dos Presbíteros CPMMI
5...............15h COMIDI: Reunião da coordenação CPMMI
6...............8h IAM: Enc. para assessores e coordenadores CPMMI
6...............8h REM N. Sra. da Conceição: Encontro do MESC Paróquia SS Trindade
6...............8h30 REM São José: Reunião Comunidades Carentes da Região 
6...............8h30 REM São José: Reunião das equipes paroquiais de liturgia Paróquia NS Fátima
6...............13h CEBs: Reunião da coord. arquidiocesana CPMMI
6...............14h30 REM N. Sra. da Conceição: Encontro Pastoral de Animação Litúrgica Centro de Formação
6...............15h Pastoral da Sobriedade: Reunião coordenação CPMMI
6...............17h30 Pastoral Familiar: Reunião do conselho CPMMI
7...............8-12h Pastoral Familiar: Encontro de Formação Regiões 
7...............8h30 Pastoral dos Migrantes de Horizonte: Encontro. Horizonte
8...............18h REM N. Sra. dos Prazeres: Encontro da coordenação da Região Centro Past. Caucaia
8...............19h REM São José: Reunião dos secretários(as) paroquiais
8............... Pastoral Familiar: Dia Nacional do Nascituro Paróquias
9...............9h Conselho de Formadores dos Seminários Arquidiocesanos
9...............19h REM São José: Comissões das Urgências 
10.............9h Arquidiocese: Conselho Presbiteral CPMMI
10.............14h Arquidiocese: Articulação das Pastorais Sociais, CEBs e Organismos Centro Pastoral MMI
10.............15h Arquidiocese: Reunião do  Conselho Episcopal Residência episcopal
10-20 ....... RE Sertão São Francisco: Festa São Francisco das Chagas. Canindé
11.............9h Arquidiocese: Reunião da equipe dos diáconos permanentes
11.............17h30 Arquidiocese: Conselho Econômico CPMMI
11............. RE Serra N. Sra. da Palma: Reunião da coordenação pastoral Baturité
11............. ECC: Reunião do conselho setorial
11-14........ JMV: Congresso Missionário Vocacional
12............. REM São José: Festa da padroeira N. Sra. Aparecida Montese
13 ............8h RE Praia S. Pedro e S. Paulo - Setor Juventude:
................. Encontro com coordenadores paroquiais Guanacés
13.............8h REM N. Sra. dos Prazeres: Encontro Mariano Centro Past. Caucaia
13.............8h REM N. Sra. dos Prazeres: Encontro do Dizimo Centro Past. Caucaia
13.............8h REM N. Sra. dos Prazeres: Encontro da Liturgia Centro Past. Caucaia
13.............09h Catequese: Enc. Das coordenações paroquiais CPMMI
13.............14h30 REM N. Sra. da Conceição: Curso para novos ministros da Palavra Centro de Formação
13.............14h30 REM N. Sra. da Conceição: Reunião dos articuladores
................. paroquiais da Pastoral de Animação Catequética Centro de Formação
13............. REM São José: Festa da padroeira N. Sra. de Fátima Fátima
14.............7h30 ECC: Formação para coordenador geral de 1ª, 2ª e 3ª etapas
14............. Juventude Missionária -  Acampamento Missionário Messejana
15-19 ....... Arquidiocese: RETIRO DO CLERO – 2ª. turma A definir
16............. REM São José: Festa da padroeira Santa Edwiges Centro de Fortaleza
16............. REM São José: Festa do padroeiro São Geraldo São Gerardo
16.............9h RE Praia S Pedro e S Paulo: Coordenação da Região Guanacés
16.............18h Pastoral dos Migrantes: Enc. da coordenação CPMMI
17.............9h Arquidiocese: Reunião Comissão do Fundo de Solidariedade Centro Pastoral MMI
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17.............14h Arquidiocese: Reunião Ampliada das coord. das Pastorais Sociais,
 ................ CEBs e Organismos Centro Pastoral MMI
17............. PJMP: Reun. da coordenação arquidiocesana CPMMI
19.............9h REM N. Sra. dos Prazeres: Visita do Vigário a uma paróquia ou área Região
19-21 ....... Pastoral carcerária – Assembleia anual
20.............8 a 16h RE Praia S Pedro e S Paulo: Escola de Formação Guanacés
20.............9h REM N. Sra. dos Prazeres: Encontro da 4ª Urgência Centro Past. Caucaia
20.............8h REM N. Sra. dos Prazeres: Encontro da Pastoral Familiar Centro Past. Caucaia
20.............8h REM N. Sra. dos Prazeres: Encontro do Setor Juventude Centro Past. Caucaia
20.............8h REM N. Sra. dos Prazeres: Encontro da 5ª Urgência Centro Past. Caucaia
20.............8h Pastoral da AIDS: Reunião mensal Centro Pastoral MMI
20.............8h30 REM São José: Reunião do Setor I – Centro Catedral
20.............8h30 REM São José: Reunião do Setor II – Leste Paróquia NS Fátima
20.............8h30 REM São José: Reunião do Setor III – Oeste A combinar
20.............9h REM N. Sra. da Conceição: Reunião equipe da Pastoral da Criança Centro de Formação
20-21 .......16h Pastoral Vocacional: Encontro Vocacional Semin. Propedêutico
21.............8h IAM: Acampamento 
21............. REM N. Sra. da Conceição: Pastoral da Criança - Formação contínua Setor 4 - Pacatuba
22 ............8h RE Praia S. Pedro e S. Paulo: Encontro dos secretários e 
................. secretárias das Paróquias Guanacés
23............. Arquidiocese: Reunião da Equipe do Seminário de Filosofia
23.............19h30 FAMEC: Reunião plenária CPMMI
24.............14h Arquidiocese: Articulação das Pastorais Sociais, CEBs e Organismos Centro Pastoral MMI
25.............8h REM N. Sra. dos Prazeres: Confraternização dos Padres da Região Pecém
25............. RE Serra N. Sra. da Palma: Enc. dos padres
25.............14h Pastoral Carcerária: Reunião da coordenação CPMMI
25-28 ....... RE Sertão São Francisco: Visita Pastoral Missionária Paramoti
26.............8h30 Arquidiocese: Reunião Equipe de Animação das Campanhas Centro Pastoral MMI
27.............8h REM N. Sra. dos Prazeres: Reunião do  Conselho Pastoral Tabuba
27.............8h RE Praia S Pedro e S Paulo: Reunião do Conselho Pastoral Guanacés
27.............8h RE Serra N. Sra. da Palma: Reunião do Conselho Pastoral Aracoiaba
27.............8h RE Praia S Pedro e S Paulo: Dia Nacional da Juventude - DNJ Aquiraz
27.............8h30 REM N. Sra. da Conceição: Reunião do Conselho Pastoral Centro de Formação
27.............8h30 REM São José: Reunião do Conselho Pastoral
27.............8h30 Pastoral Pessoa Idosa: Reunião coordenação CPMMI
27............. RE Sertão São Francisco: Reunião do  Conselho Pastoral Paramoti
27............. REM NS Assunção: Reunião do Conselho Pastoral Cristo Redentor
27............. RE Sagrada Família: Reunião do Conselho Pastoral
27............. REM N. Sra. da Conceição: Reunião da coordenação da Região Casa Par. Messejana
27.............14h30 REM N. Sra. da Conceição: Encontro dos ministros extraor. da Palavra Centro de Formação
27.............14h30 REM N. Sra. da Conceição: Curso para novos ministros da Palavra Centro de Formação
27.............14h30 REM N. Sra. da Conceição: Encontro da Pastoral da Comunicação
27.............15h ECC: Reunião do conselho arquidiocesano
28............. DIA NACIONAL DA JUVENTUDE - DNJ
28.............8-12h REM São José: Formação para  catequistas Cristo Rei
28............. REM NS dos Prazeres: Encontro dos padres - Formação Centro Past. Caucaia
28............. Pastoral dos surdos: Encontro João XXIII
28............. REM São José: Festa do padroeiro São Judas Tadeu Olavo Bilac
30............. RE Sertão São Francisco: Estudo equipe do Catecumenato. Canindé
31.............17h PASCOM arquidioceana: Reunião da coordenação Centro Pastoral MMI
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 Contribuição Paroquial - agosto/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 jul/12 jul/12 1.469,00   jul/12 jul/12 440,70      

02- São Benedito jul/12 jul/12 1.691,00   jul/12 jul/12 507,30      

03- Navegantes ago/12 jul e ago/12 2.699,65   ago/12 jul e ago/12 809,89      

04- Catedral jul/12 jul/12 1.090,40   jul/12 jul/12 545,20      

05- Cidade 2000 jul/12 jul/12 187,51      jul/12 jul/12 56,43        

06- Cristo Rei jun/12 jun/12

07- Fátima ago/12 ago/12 15.563,79 ago/12 ago/12 7.781,89   

08- Monte Castelo jul/12 jul/12 2.338,03   jul/12 jul/12 1.169,00   

09- Mucuripe jul/12 jul/12 3.490,66   jul/12 jul/12 1.745,33   

10- Patrocinio ago/12 ago/12 1.705,00   ago/12 ago/12 767,00      

11- Santa Luzia jul/12 jul/12 4.378,09   jul/12 jul/12 2.189,05   

12- São Vicente de Paulo jul/12 jul/12 9.822,83   jul/12 jul/12 4.911,41   

13- Sag.Coração de Jesus jul/12 jul/12 1.811,50   

14- N.Sra. Da Paz jul/12 jul/12 9.586,08   jul/12 jul/12 4.793,04   

15- N.Sra. Do Carmo jul/12 jul/12 e Festa 5.006,14   jul/12 jul/12 993,08      

16- N.Sra. Dos Remédios jul/12 jul/12 1.346,39   jul/12 jul/12 403,92      

17- Tauape jul/12 jul/12 1.361,00   jul/12 jul/12 408,30      

18- São Gerardo jul/12 jul/12 3.620,80   jul/12 jul/12 1.810,40   

19- Piedade jul/12 jul/12 3.369,29   jul/12 jul/12 1.684,64   

20- Parquelandia jul/12 jul/12 1.653,40   jul/12 jul/12 826,70      

21- N.Sra.das Dores jul/12 jul/12 2.454,97   jul/12 jul/12 736,49      

22- Capela Santa Filomena jul/12 jul/12 1.050,00   

23- São José - Papicu jul/12 jul/12 1.592,39   jul/12 jul/12 477,72      

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

25- Reitoria São Judas Tadeu ago/12 ago/12 1.567,90   ago/12 ago/12 430,37      

26- Igreja da Prainha jul/12 jun e jul/12 627,44      

27- N.Sra.Aparecida-P. Futuro jul/12 jul/12 611,84      jul/12 jul/12 183,55      

28- N.Sra.de Lourdes - B.Ellery jul/12 jul/12 990,82      jul/12 jul/12 297,25      

TOTAL  1 81.385,92 TOTAL  1 33.968,66 

01- Canindezinho jul/12 jul/12 853,68      jul/12 jul/12 256,10      

02- Area Past. Planalto do Pici jun/12 jun/12

03- Nazaré e Capelas jun/12

04- Vila União jul/12 jul/12 1.514,39   jul/12 jul/12 454,28      

05- Parangaba jul/12 jul/12 6.975,26   jul/12 jul/12 3.389,23   

06- S.Raimundo Nonato jul/12 jun e jul/12 4.422,96   jul/12 jun e jul/12 1.407,89   

07- São Pio X jul/12 jul/12 1.761,82   jul/12 jul/12 528,55      

MITRA  ARQUIDIOCESANA COMISSÃO  DO  CLERO

Recebido ago/12 Recebido ago/12

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

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

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

08- Bom  Jardim jul/12 abr-jul/1 2  Fe sta 11.524,30   jun/12 Abri l  a  ju l/1 2 5.762,15    

09- He nrique  Jorge jun/12 jun/12

10- João XXIII jul/12 jul/12 4.075,00     jul/12 jul/12 1.222,00    

11- N .Sra.A pare cida-Monte se  jul/12 jul/12 2.330,89     jul/12 jul/12 1.165,44    

12- N .Sra.de  Sale te jun/12 Ma io e  jun/1 2 3.640,47     jun/12 Ma io e  jun/1 2 1.470,16    

13- Area Past. Sta Paula F rassinetti jul/12 jun-jul/1 2  Fe sta 2.631,22     jul/12 jun  e  ju l/1 2 644,67       

TO TA L  2 39.729,99     TO TA L  2 16.300,47  

REG IÃO N .SRA.DA ASSU NÇÃO

01- São Pe dro -  Barra do Ce ará jul/12 jul/12 1.498,90     jul/12 jul/12 449,67       

02-  G ranja Portugal (abr/11 a jan/12) jul/12 jul/12 1.776,87     jul/12 jul/12 533,06       

03- A re a Past.A lvaro W e yne jul/12 jun e jul/12 3.305,59     jul/12 jun e  jul/12 991,67       

04- A re a Pastoral do Ge nibaú jul/12 jul/12

05- N .Sra.A ssunção jul/12 jul/12 4.690,93     jul/12 jul/12 2.044,22    

06- A ntonio Be ze rra jul/12 jul/12 3.549,79     jul/12 jul/12 1.774,90    

07- Carlito Pam plona jul/12 jul/12 2.968,59     jul/12 jul/12 1.484,29    

08- Conjunto Ce ará ago/12 ago/12 3.245,57     ago/12 ago/12 1.622,79    

09- Cristo Re de ntor jul/12 jul/12 2.234,10     jul/12 jul/12 1.117,05    

10- Jardim  Irace m a jun/12 jun/12 2.919,34     jun/12 jun/12 875,80       

11- N .Sra.das Graças-Piram bu jul/12 jul/12 1.591,00     jul/12 jul/12 477,30       

12- S.Pe dro e  S.Paulo jul/12 jul/1 2  e  Fe sta 4.255,34     jul/12 jul/12 616,60       

1 3 - Are a Past. S.Fco-V ila V e lha jul/12 jun e jul/12 1.762,09     jul/12 jun e jul/12 528,62       

TO TA L  3 33.798,11   TO TA L  3 12.515,97  

REG IÃO N .SRA DA CONCEIÇÃO  

01- A e rolandia jul/12 jul/12 1.725,05     

02- Manoe l Sátiro jun/12 jun/12

03- N .Sra. Da Glória e  Cape las jul/12 jul/12 12.291,19   jul/12 jul/12 6.145,59    

04- Alto Alegre (08-12/10..01/11) jul/12 jul/12 817,03        jul/12 jul/12 245,11       

05- Dias Mace do jul/12 jul/12 1.777,33     jul/12 jul/12 533,20       

06- Eusé bio jul/12 jun e jul/12 7.643,01     jul/12 jun e jul/12 2.104,92    

07- Lagoa Re donda Fev/2012 Fev/2012

08- Ssm a. Trindade jul/12 jul/12 4.074,65     jul/12 jul/12 1.222,40    

09- Maraponga jul/12 jul/12 2.354,62     jul/12 jul/12 706,38       

10- Me sse jana jul/12 jul/12 4.231,70     jul/12 jul/12 2.115,85    

11- Mondubim jul/12 jul/12 2.756,00     

12- São Diogo -  Cajaze iras jul/12 jun e jul/12 2.593,33     jul/12 jun e jul/12 777,99       

13- São João Eude s jun/12 jun/12 3.707,70     jun/12 jun/12 1.853,84    

14- São José  -  Edson Que iroz jul/12 jul/12 1.833,26     jul/12 jul/12 549,98       

15- Sag.Cor.de Jesus e Stª Luzia-Pedra jul/12 jul/12 660,80        jul/12 jul/12 167,16       

1 6 - N.Sra .da s  Gra ça s -Pq.Stª M ª jul/12 jul/12 554,70        jul/12 jul/12 166,40       

17- N.Sra.Mãe Ssm a.-Pq.D ois Irm ãos jul/12 jul/12 2.306,60     jul/12 jul/12 692,01       

18- Tancre do N e ve s e  Cape las jun/12 jun/12 2.804,00     jun/12 jun/12 1.315,50    

19- Conjunto Palm e ira jul/12 jul/12 2.605,30     jul/12 jul/12 781,59       

20- A re a Past.N .Sra.do Brasil jul/12 jul/12 400,00        

21- A re a Pastoral do Barroso jul/12 jul/12 1.275,75     jul/12 jul/12 382,73       

TO TA L  4 56.412,02   TO TA L  4 19.760,65  

Receb id o  ago/12 Receb id o  ago/12

M ITRA   A RQUIDIO CESA N A CO M ISSÃ O   DO   CLERO
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H I S T Ó R I C O

REGIÃO.N.SRA DOS PRAZERES Último mês Último mês

Recebido Referente VALOR Recebido Referente VALOR

01- N.Sra .Graças  e S. Pedro - Icara i Nov/2011 Nov/2011

02- Area Pastoral do Araturi jul/12 jul/12 1.959,09     jul/12 jul/12 587,73       

03- Area  Past. Conj . Mal  Rondon jul/12 jul/12 344,24        

04- Parque Potira jul/12 jul/12 1.582,62     jul/12 jul/12 474,78       

05- Area  Past. Parque Guadala jara jul/12 jul/12 466,55        jul/12 jul/12 139,97       

06- Parque Tabapuá jul/12 jul/12 1.005,73     jul/12 jul/12 301,72       

07- Capuan jul/12 jul/12 1.250,36     jul/12 jul/12 367,00       

08- Caucaia Mai/12 Mai/12

09- São Gonçalo do Amarante jul/12 jul/12 1.219,83     jul/12 jul/12 365,95       

10- Conjunto Nova Metropole jul/12 jul/12 1.930,39     jul/12 jul/12 965,19       

11- Pecem jul/12 jul/12 997,80        jul/12 jul/12 299,35       

12 -Planalto Caucaia ago/12 ago/12 872,15        ago/12 ago/12 261,65       

13- Croatá jul/12 jul/12 2.233,12     jul/12 jul/12 250,43       

TOTAL  5 13.861,88   TOTAL  5 4.013,77    

REGIÃO SAGRADA FAMILIA

01- Guaiuba jul/12jul/12 e Festa 1.816,60     jul/12 jul/12 462,16       

02- Itaitinga jul/12 jul/12 1.537,20     Dez/2011

03- Maranguape jul/12 jul/12 3.211,45     jul/12 jul/12 1.605,72    

04- Maracanaú jul/12 jul/12 4.187,12     jul/12 jul/12 1.765,95    

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

06- Pajuçara jul/12 jul/12 4.514,06     jul/12 jul/12 2.257,03    

07- Tabatinga (Abr/11 a Mar/12) jul/12mar/11;jun-jul/12 3.216,40     jul/12mar/11;jun-jul/12 964,84       

08- Conj.Industrial jul/12 jul/12 2.067,57     jul/12 jul/12 1.033,79    

09- Jereissati-Timbó jul/12 jul/12 1.835,36     jul/12 jul/12 550,61       

10- S.Fcº das  Chagas  - Jereissati  I I jul/12 jul/12 1.607,00     jul/12 jul/12 482,10       

TOTAL  6 23.992,76   TOTAL  6 9.122,20    

01- Aruarú jul/12 jul/12 597,06        jul/12 jul/12 179,12       

02- Horizonte jul/12 jul/12 2.586,38     jul/12 jul/12 1.293,19    

03- Aquiraz jul/12 jul/12 1.513,02     jul/12 jul/12 453,91       

04- Beberibe jul/12 jul/12 3.910,83     jul/12 jul/12 1.955,42    

05- Cascavel jul/12 jul/12 2.830,58     jul/12 jul/12 1.415,29    

06- Chorozinho jul/12 jun e  jul/12 2.437,53     jun/12 jun/12 731,26       

07- Guanacés (ago/09 a dez/11) jul/12 jun e  jul/12 1.553,53     jul/12 jun e jul/12 383,83       

08- Pacajus jul/12 jul/12 3.329,80     jul/12 jul/12 1.664,90    

09- Parajurú jul/12 jul/12 843,50        jul/12 jul/12 218,60       

10- Pindoretama jul/12 jul/12 1.975,71     jul/12 jul/12 987,86       

11- Pitombeiras ago/12 ago/12 472,45        ago/12 ago/12 141,74       

12- Sucatinga jul/12 jul/12 935,76        jul/12 jul/12 232,71       

13- Tapera jul/12 jul/12 e Festa 1.280,83     jul/12 jul/12 240,85       

14- Caponga jul/12 jul/12 e Festa 2.060,17     jul/12 jul/12 168,05       

TOTAL  7 26.327,15   10.066,73  

REGIÃO SÃO PEDRO E S.PAULO

MITRA  ARQUIDIOCESANA COMISSÃO  DO  CLERO

Recebido ago/12 Recebido ago/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- Acarape ago/12 ago/12 1.237,45       ago/12 ago/12 371,23          

02- Antonio Diogo jul/12 jul/12 1.095,38       jul/12 jul/12 328,61          

03- Aracoiaba jul/12 jul/12 e Festa 2.796,84       jul/12 jul/12 1.203,82       

04- Aratuba jul/12 jul/12 962,23          jul/12 jul/12 288,67          

05- Barreira jul/12 jul/12 1.030,34       jul/12 jul/12 309,10          

06- Baturité jul/12 jul/12 e Festa 10.160,00     jul/12 jul/12 2.300,00       

07- Ideal jul/12 jul/12

08- Ocara jul/12 jul/12 1.320,67       jul/12 jul/12 396,20          

09- Pacoti ago/12 ago/12 980,00          ago/12 ago/12 294,00          

10- Palmacia jul/12 jul/12 979,17          jul/12 jul/12 293,75          

11- Redenção jul/12 jul/12 1.865,60       jul/12 jul/12 559,68          

12- Mulungú jul/12 jul/12 229,80          jul/12 jul/12 68,94            

13- Guaramiranga jul/12 jul/12 704,95          jul/12 jul/12 211,49          

       Antonio Diogo (acordo) parcela

TOTAL  8 23.362,43     TOTAL  8 6.625,49       

01- Caiçara jul/12 jul/12 273,15          jul/12 jul/12 81,95            

02- Canindé jul/12 jul/12 10.074,30     jul/12 jul/12 5.037,15       

03- Caridade jun/12 jun/12 855,88          jun/12 jun/12 256,76          

04- Campos Belo jun/12 jun/12

05- Itapebuçu jul/12 jul/12 756,22          jul/12 jul/12 226,86          

06- Paramoti ago/12 ago/12 669,11          ago/12 ago/12 200,73          

 TOTAL  9 12.628,66     TOTAL  9 5.803,45       

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

AGOSTO/12 81.385,92     AGOSTO/12 33.968,66     

AGOSTO/12 39.729,99      AGOSTO/12 16.300,47     

AGOSTO/12 33.798,11     AGOSTO/12 12.515,97     

AGOSTO/12 56.412,02     AGOSTO/12 19.760,65     

AGOSTO/12 13.861,88     AGOSTO/12 4.013,77       

AGOSTO/12 23.992,76      AGOSTO/12 9.122,20       

AGOSTO/12 26.327,15     AGOSTO/12 10.066,73     

AGOSTO/12 23.362,43     AGOSTO/12 6.625,49       

AGOSTO/12 12.628,66      AGOSTO/12 5.803,45       

 TOTAL  311.498,92   TOTAL  118.177,39   

 

   

77.874,73       

07- Região Praia -   São Pedro e S.Paulo

08- Região Serra -   N.Sra. Da Palma

09- Região Sertão - São Fcº das Chagas

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

TOTAL  P/ REPASSE

01. Região Metropolitana São José

02. Região Metrop.- Bom Jesus dos Aflitos

03. Região Metrop.- N.Sra. Da Assunção

04. Região Metrop.- N.Sra. Da Conceição

05. Região Metrop.- N.Sra. Dos Prazeres

06- Região Metrop.- Sagrada Familia

MITRA  ARQUIDIOCESANA COMISSÃO  DO  CLERO

Recebido ago/12 Recebido ago/12

REGIÃO SÃO FCº DAS CHAGAS
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H I S T Ó R I C O

RESUMO  DO  RETORNO Último mês

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

01. Região Metropolitana São José 10% 7.787,47     

02. Região Metrop.- Bom Jesus dos Aflitos 10% 7.787,47     

03. Região Metrop.- N.Sra. Da Assunção 10% 7.787,47     

04. Região Metrop.- N.Sra. Da Conceição 10% 7.787,47     

05. Região Metrop.- N.Sra. Dos Prazeres 10% 7.787,47     

06- Região Metrop.- Sagrada Familia 10% 7.787,47     

07- Região Praia -   São Pedro e S.Paulo 10% 7.787,47     

08- Região Serra -   N.Sra. Da Palma 10% 7.787,47     

09- Região Sertão - São Fcº das Chagas 10% 7.787,47     

10- Fundo de reserva 10% 7.787,47     

TOTAL  DO  RETORNO 77.874,73   

 

H I S T Ó R I C O

OUTRAS  CONTRIBUIÇÕES

VALOR

01. Comunidade Católica Shalom ago/12 ago/12 8.000,00     

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

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

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

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

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

07. FAMEC Dezembro/2006

08. Casa de São Francisco Dezembro/2010

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

RECEBIDO  DE  01 a  31/08/2012 TOTAL DE OUTRAS 9.550,00     

MITRA  ARQUIDIOCESANA

Recebido ago/12


	1: Página 
	2: Página 3
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44
	Página 45
	Página 46
	Página 47
	Página 48
	Página 49
	Página 50
	Página 51
	Página 52
	Página 53
	Página 54
	Página 55
	Página 56

