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Nesta Edição

esus tinha dado o Mandamento 
Novo e Seu: “Isto é que vos Jmando: amai-vos uns aos 

outros como eu vos amei.” (Jo 15,12. 
17.) 

Já neste mandhamento Jesus coloca 
uma medida de amor que será pedida de seus 
discípulos: como eu vos amei.

Agora, em sua oração voltada ao Pai, 
Jesus já não pede aos discípulos que 
obedeçam ao Seu Mandamento, mas pede 
ao Pai que realize a medida do Amor 
entre os discípulos – unidade divina. 
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 Editorial

“ ”Semana de oração pela unidade dos cristãos
como Seu verdadeiro Testamento. última semana do Tempo 

Jesus reza ao Pai pela unidade, P a s c a l ,  e n t r e  a s  
pela comunhão de seus discípulos.  Asolenidades da Ascensão 
E coloca como medida desta do Senhor e Pentecostes, é 
unidade, Sua própria comunhão marcada em todas as Igrejas no 
com o Pai Celeste no Espírito Santo Hemisfério Sul da Terra pela 
que lhes será dado. Semana de Oração pela Unidade 

J e s u s  t i n h a  d a d o  o  dos Cristãos. No Hemisfério Norte 
Mandamento Novo e Seu: “Isto 

esta mesma semana se realiza no 
é que vos mando: amai-vos uns 

mês de janeiro de 
aos outros como 

cada ano. Neste 
eu vos amei.” (Jo 

ano, entre nós, a 15,12. 17.) 
Semana de 12 a 19 J á  n e s t e  
de maio é toda mandamento Jesus 
dedicada a esta coloca uma medida 
O r a ç ã o  p e l a  de amor que será 
U n i d a d e  d o s  pedida de seus 
Cristãos. discípulos: como 

Po d e r í a m o s  eu vos amei.
perguntar: Por que Agora, em sua 
esta semana de oração voltada ao 
oração pela unidade Pai, Jesus já não 
dos cristãos? pede aos discípulos 

A resposta nos que obedeçam ao 
vem não apenas de um preceito Seu Mandamento, mas pede ao 
dado por Jesus, mas por um Pai que realize a medida do 
exemplo pessoal seu. Amor entre os discípulos – 

Tomemos  o  Evange lho  unidade divina. 
segundo São João no seu capítulo E ainda, como Jesus tinha 
17.  O que aí encontramos?  Uma mostrado aos seus a condição de 
oração de Jesus, a última no final de reconhecimento de seu discipulado, 
sua Santa Ceia de despedida dos na vivência do amor na medida de 
discípulos antes da Paixão e Morte, Jesus (cf. Jo 13, 35), agora pede ao 
da Ressurreição e Ascenção ao Céu, Pai que os una no Seu Amor, para 
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que o mundo creia (cf. Jo 17, 21). unidade de todo o gênero humano. 
O amor que une os discípulos E é esse o desejo de Deus!

de Jesus é seu distintivo, é sua Rezamos para estarmos 
característica, é seu testemunho disponíveis à ação divina que nos 
diante do mundo. arrebata em Seu Amor e faz de toda 

E os cr istãos estamos a humanidade Sua Família. 
divididos! Neste ano, somos chamados a 

Poderemos nos conformar rezar pessoalmente, em nossas 
com isso? famílias e em nossas comunidades, 

Como Jesus  rezou  no  Igrejas, com a oração do próprio 
momento supremo para que seus Jesus (cf. Jo 17), abrindo-nos à 
discípulos não ficassem sós, mas superação de todas as divisões, em 
amparados pelo Pai e sob a ação do verdadeira comunhão de vida e de 
Espírito Santo superem todas as fé. 
barreiras e divisões.  Assim se Rezamos sintonizados todos 
manifestará plenamente a obra de nesta semana, mas esta oração 
Jesus, obra pela qual se doou penetrará em nossa vida e 
totalmente até a última gota de continuará sempre a nos chamar ao 
sangue e de água de Seu Coração exercício do amor comunhão dos 
traspassado pela lança do soldado discípulos de Cristo. 
que conferia sua morte.(cf. Jo 19, E assim será aberto o caminho 
34). para nos unirmos em nossa própria 

Para que se realize a unidade comunidade de fé, entre todos, sem 
dos cristãos em plena comunhão no distinção de pessoas, como irmãos 
Senhor, será necessário mais que os em Cristo.  Assim os cristãos todos, 
esforços humanos de superação de encontraremos mais o que nos une 
suas diferenças. Para que a unidade em Cristo do que o que nos divide. 
se realize será preciso que a faça Assim a paixão do próprio Cristo 
acontecer o própr io Deus, pela unidade de todos nos fará viver 
encontrando corações realmente a fraternidade universal além que 
disponíveis a Ele. E quanto mais qualquer distinção que tenhamos. 
formos autênticos discípulos de E o grande milagre, que só 
Cristo, mais estaremos unidos entre poderá ser realizado por Deus, 
nós, de união verdadeira, na acontecerá: “Haverá um só rebanho 
mesma vida divina da qual o Senhor e um só Pastor”. (Jo 10, 16)
nos faz participar. 

+ José Antonio Aparecido Tosi MarquesPor isso somos chamados a 
Arcebispo Metropolitano de Fortalezarezar pela unidade dos cristãos, 

semente e instrumento para a 
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1. Provisão de Pároco de São Conselho Econômico - Paróquia N S 
Francisco – Jacarecanga, Fortaleza da Glória, Cidade dos Funcionários, 
- Pe. Francisco Bezerra do Carmo 04 Fortaleza 22 04 13
04 13 6. Provisão dos membros do 
2. Provisão de Pároco de N Sra do Conselho Econômico - Paróquia 
Carmo - Centro, Fortaleza - Pe. Jairo Jesus Maria e José - Vila União, 
Barbosa Leite, CCSh 04 04 13 Fortaleza 22 04 13
3. Provisão de Vigário Paroquial de 7. Autorização para Santa Reserva 
N Sra do Carmo – Centro, Fortaleza - do Santíssimo Sacramento na 
Pe. Paulo Sérgio Bezerra de Capela Santa Edwirges - Alto Alegre, 
Amorim, CCSh 04 04 13 na Paróquia Pajuçara, Maracanaú 
4. DECRETO N 004-2013 - 22 04 13
estabelece Comissão Histórica - 8. Autorização para a Santa 
fundadores Instituto Josefino, por Reserva do Santíssimo Sacramento 
solicitação da Congregação para os - Capela da Comunidade Capela 
Institutos de Vida Consagrada e Rainha da Paz – Mutirão Vila da Paz, 
Sociedades de Vida Apostólica 06 04 na Paróquia Pajuçara, Maracanaú 
13 22 04 13
5. Provisão dos membros do 

 Nomeações e Provisões de abril de 2013
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Ordenação Diaconal

Serão ordenados diáconos no dia 5 de julho, às 18 
horas, na Catedral Metropolitana:

- Carlos Daniel Nascimento Pereira;
- Evanilson Raquel de Oliveira;
- Francisco Alexandre Alves de Andrade;
- Francisco das Chagas Martins;
- Francisco dos Santos Monteiro;
- José Almir  Martins Jucá Júnior.



 Regiões, Paróquias e Áreas Pastorais
Confissões: Todos os dias no 

intervalo das celebrações.
Região São José

Encontro dos Secretários 
Paroquiais

Acontecerá no dia 20 de maio, Informes da Região
às 19h, no Centro de Pastoral Maria 
Mãe da Igreja, o encontro dos 
secretários e secretárias das 

Paróquia de São Benedito paróquias que fazem parte da 
Após a nova configuração Região São José. 

paroquial em que a Igreja do 
Patrocínio foi adicionada à Paróquia Reunião dos Setores
de São Benedito, a coordenação da 

Os setores da Região se 
paróquia divulga o expediente em 

reunirão no dia 18 de maio, às 
ambas as Igrejas.

8h30min em locais diferenciados. 
S a n t u á r i o  d e  S ã o  

As paróquias do Setor Centro de 
Benedito: aberto diariamente das 

encontrarão na Paróquia Santa 
6h às 20h.

Luzia, com a coordenação do Frei 
Adoração: das 6h ás 18h 

Chagas; as do Setor Leste, na 
(todos os dias).

Paróquia N. Sra. de Fátima, com a 
Missas: segunda-feira a 

coordenação do Pe. Ivan e as do 
domingo, às 18 h; 1º sábado, às 

Setor Oeste, na Paróquia São 
7h, 15h e 18h; último sábado, às 

Francisco, com a coordenação do 
15h com a Missa da Divina 

Pe. Fernando.
Misericórdia e Unção dos Enfermos.

Confissões: às quintas e 
Formação da Catequese

sextas-feiras, das 14h as 18h.
A catequese de nossa Região I g r e j a  N .  S r a .  d o  

terá um encontro de formação no Patrocínio: aberta de segunda a 
dia 26 de maio, às 8h30min, na sexta-feira, das 6h às 17h; aos 
Paróquia N. Sra. dos Remédios. A sábados, das 6h às 13h.
formação terá como tema a Missas: de segunda a sexta-
Iniciação à vida Cristã, e será feira, às 9h, 12h e 15h; aos 
a s se s so rada  pe l a  p r óp r i a  sábados, às 9h e 12h.
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articulação de catequese da 3ª Urgência - Animação 
Região. Bíblica: Escola Bíblica do CEBI. 

Começou com a 1ª etapa nos dias 
13 e 14 de abril no Centro de Comissão das Urgências 
Pastoral. Horário: sábado a tarde, Na ú l t ima reun ião da 
das 14h ás 17h e domingo das 8h Comissão das Urgências da R.E.M. 
às 16h30min. Ainda dá tempo fazer São José no dia 6 de abril, depois de 
a inscrição. Telefone: 3229-1092. se refletir e apreciar os pedidos 
Outra Escola Bíblica começará no feitos no trabalho de grupo da 
segundo semestre, na Paróquia N. reunião das Equipes Paroquiais das 
Sra. de Lourdes, bairro Ellery, com Urgências, em 2 de março, 
data a ser definida.concluímos que o papel da 

4ª Urgência - Comunidade Comissão é animar e proporcionar 
de Comunidades: dia 9 de junho, formação, para que cada equipe 
domingo, das 8h às 12h, no Centro paroquial das urgências possa 
de Pastoral Maria Mãe da Igreja.desenvolver seu trabalho em suas 

5ª Urgência - Vida Plena. O paróquias. Assim sendo, o Pe. 
Conselho Nacional de Leigos- CNL Sartorel fez uma proposta de 
programou um estudo sobre a calendário das atividades de 
Doutrina Social da Igreja, no dia 4 formação para as equipes 
de maio, no Centro de Pastoral. paroquiais por urgência, que foi 

F o r a m  e n c a m i n h a d a s  aceita por toda equipe da 
algumas perguntas para as Equipes Comissão. É importante lembrar 
Paroquiais das Urgências da Região que desses encontros de formação 
levarem respondidas na reunião do deverão participar os membros das 
dia 4 de maio próximo passado, a Equipes Paroquiais das Urgências, 
fim de que a Comissão das sabendo que cada encontro 
Urgências na Região possa desenvolve a temática de uma 
acompanhar melhor os trabalhos:urgência específica.

- 1ª Na sua Paróquia, todas as 1ª Urgência - Igreja em 
equipes estão formadas? Se não, Missão: domingo, 16 de junho, das 
quantas estão formadas e quais os 8h às 11h30min, no Centro de 
nomes das pessoas que fazem Pastoral, Maria Mãe da Igreja.
parte das equipes?2ª Urgência - Iniciação 

- 2ª O que está sendo feito por Cristã: dia 26 de maio das 8h30min 
cada equipe? Avaliar se as equipes às 12h, na Paróquia N. Sra. dos 
estão trabalhando de forma Remédios.
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articulada. urgências e as demandas conforme 
- 3ª Quais dificuldades que o que está previsto no Plano, o que 

estão sentindo para realizar o foi feito na última reunião do dia 2 
trabalho? de março de 2013.

A Comissão das Urgências da 3. Resultados desse processo 
R.E.M. São José é constituída de de estruturação das equipes para 
dez pessoas, eleitas na assembleia efetivação do Plano (programas e 
da Região e na primeira reunião das 

projetos): do universo de 24 
Equipes Paroquiais em Santa Luzia.

Paróquias somente 13 estão com 

as equipes paroquiais das 
Caminhada do Plano de 

u r g ê n c i a s  o r g a n i z a d a s ,  
Pastoral na Região parcialmente; apenas 3 Paróquias 

1. A Região São José, através estão com as equipes das cinco 
da Comissão das Urgências 

U rgênc i as  o rgan i zadas ;  9  
coordenada pelo Pe. Luis Sartorel, 

Paróquias não organizaram ainda 
dedicou o ano de 2012: à 

suas equipes.
sensibilização das paróquias, a fim 

4. De comum acordo com a 
de formar as equipes paroquiais 

reunião da coordenação e da 
das Urgências; à divulgação e 

comissão das urgências, a Região estudo do Plano de Pastoral, 
vai continuar o processo de Urgências, programas e projetos 
estruturação e orientação das nos setores, nas paróquias e 
e q u i p e s  p a r o q u i a i s  e  Conselho Pastoral da Região; à 
paralelamente fazer esforço para avaliação do processo de execução 
execução dos projetos. Existe em do Plano.
elaboração para ser retomado um 2. Como resultado do 
curso para missionários paroquiais. processo de avaliação, foram 
Está em andamento a proposta de c o n t a t a d a s  a s  s e g u i n t e s  
oferecer um curso de missiologia necessidades: orientar os agentes 
em parceria com a Faculdade sobre o conteúdo do Plano, o que já 
Católica de Fortaleza.foi atendido na reunião de 

Foi articulada com o Pe. novembro de 2012; orientar os 
Gilberto, da Paróquia da Piedade e conselheiros sobre a realização dos 
Pe. Luis Sartorel a emissão de programas e projetos, o que 
pequenos textos explicativos sobre também foi feito na assembleia de 
as  u rgênc i as  pa ra  se rem 2012; identificar a constituição 
transmitidos na Rádio Dom Bosco.

das equipes paroquiais das 
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Paróquia do MucuripeParóquia de Otávio 
- No dia 26 de maio às 19 horas, a Bonfim
Paróquia Nossa Senhora da Saúde 

Dia do meio ambiente
celebrará a missa da Festa da 

Para comemorar o dia do meio 
Santíssima Trindade, presidida 

ambiente, no dia 5 de junho, a 
pelo Pároco Padre Alderi Leite e, 

comunidade paroquial de Nossa 
logo após, a imagem de Nossa 

Senhora das Dores, no bairro 
Senhora será coroada no Altar da 

Otávio Bonfim, em parceria com 
Misericórdia.

membros da Ação Comunitária do 
- A Paróquia do Mucuripe também 

SESC e a Associação Viva a Vida - 
celebrará a festa de Corpus Christi, 

mantida na paróquia - vem 
dia 30 de maio. Haverá duas 

programando uma série de 
celebrações eucarísticas: uma, às 

atividades que inclui, entre outras, 
7h30min da manhã; a outra, às 17 

vivência no horto do Centro 
horas. Após a última celebração 

Comunitário N. Sra. Medianeira, 
todo o povo reunido sairá em 

palestra, caminhada pelas ruas do 
procissão solene pelas ruas do 

bairro com a participação do 
bairro, encerrando com a bênção 

Maracatu, distribuição de mudas de 
do Santíssimo Sacramento. 

plantas, coletas de material 
- A Paróquia realizará, no dia 19 de 

reciclável e no final um grande 
maio, uma  Assembleia de 

abraço ecológico no sítio do 
Formação Paroquial com o tema "A 

convento com a partilha de sucos 
missão do leigo hoje em nossas 

naturais e um gostoso chá. O 
paróquias". Será ministrada uma 

evento, que está previsto para 
palestra por Sua Excelência 

i n i c i a r  à s  8 h  n o  C e n t r o  
Reverendíssima Dom Vasconcelos, 

Comunitário, localizado na rua 
bispo auxiliar da Arquidiocese. A 

Clarindo de Queiroz com Justiniano 
formação é destinada a todos os 

de Serpa, contará ainda com a 
agentes de pastoral, comunidades, 

participação de professores e 
ministérios, movimentos, jovens 

alunos de escolas do bairro e o 
d a  c r i s m a ,  c a t e q u i s t a s ,  

apoio dos Frades Franciscanos.
paroquianos e a todo o povo de 

Informações: Ir Maria do 
Deus. O local será o Colégio Padre 

Carmo (85)3021.4284, Fr. Éric 
José Nilson, na Rua Cel. Manuel 

(85)3283.2081 e Gorete Almeida 
J e s u í n o ,  2 2 5 ,  M u c u r i p e .  

(85)8805.1458 ou (85)3223.0836.
Informações (85) 3263.1538.
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em celebração eucarística solene P a r ó q u i a  N o s s a  
agradeceu ao Monsenhor João 

Senhora do Carmo Jorge Corrêa Filho os trabalhos 
rea l i zados  na comunidade 

1. O mês de maio, dedicado a Maria paroquial e deu posse ao Pe. Jairo 
Santíssima, é um período forte em Barbosa Leite (pároco) e ao Pe. 
nossa comunidade eclesial, pois Paulo Sérgio Bezerra de Amorim, 
ocorrem vários eventos dentre eles ambos da Comunidade Católica 
destacamos: - o terço mariano Shalom. 
todos os dias, às 16h30min, como 4. Queremos agradecer a Deus e a 
expressão de fé e devoção à Mãe de Nossa Senhora do Carmo a 
Jesus, o primeiro sacrário da presença fraterna, solidária e 
humanidade; a procissão de Nossa amiga do Monsenhor João Jorge 
Senhora de Fátima,  no dia 13 de que, com muito zelo, amor, 
maio, indo da Igreja do Carmo para dedicação e responsabilidade ao 
a Igreja de Fátima, percorrendo as serviço eclesial, contribuiu para a 
ruas do centro da cidade com evangelização nesta igreja local da 
cânticos e orações do povo de Deus Arquidiocese de Fortaleza, num 
que  expressa sua fé e devoção à período de quase 10 anos. O seu 
Virgem de Fátima em memória aos gesto de amor ao próximo, 
96 anos de história. acolhimento, solidariedade e 
2. Neste ano a Paróquia Nossa humildade ficou marcado de forma 
Senhora do Carmo em seu âmbito indelével em cada um de nós, 
pastoral foi enriquecida com o especialmente pela partilha da 
Terço dos Homens iniciado em 5 de palavra e da Eucaristia. Monsenhor 
março no paroquiato de Monsenhor J o ã o  J o r g e  o s  n o s s o s  
João Jorge Corrêa Filho e com a agradecimentos e que Deus 
Pastoral Matrimonial, o “Curso de ilumine suas ações e decisões na 
Noivos”, reativada em 5 de maio nova missão que Deus lhe confiou. 
pelo pároco Pe. Jairo Barbosa Leite. Temos certeza de que a Paróquia 
3. Aconteceu, neste tempo pascal, de Nossa Senhora do Carmo está 
em clima de emoção e de alegria no sempre de portas abertas para 
dia 6 de abril, às 18 horas, na recebê-lo.
Paróquia de Nossa Senhora do Aos nossos presbíteros Pe. 
Carmo, a posse do seu novo Jairo e Pe. Paulo Sérgio os votos de 
pároco. Nosso Arcebispo, Dom José boas vindas.
Antonio Aparecido Tosi Marques Irma Caminha - Comunicação
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Paróquia São Vicente Santuário S. Benedito
A Paróquia São Vicente de 

Paulo está realizando um curso 75ª Semana Eucarística
sobre os Fundamentos da Fé O Santuário Arquidiocesano 
Cristã, cujo objetivo é proporcionar de Adoração da Paróquia São 
aos paroquianos uma reflexão Benedito, no centro de Fortaleza, 
só l ida e segura sobre os realizará de 26 de maio a 2 de 
fundamentos da fé, no contexto do junho, a 75ª Semana Eucarística 
Ano da Fé, pautado no Catecismo tendo como tema “Eucaristia, 
da Igreja e na Bíblia Sagrada. A Celebração da Vida e da Fé” e 
coordenação entende que muitos como lema “75 Anos de Louvor e 
católicos deixaram a Igreja, sendo Adoração à Eucaristia”. 
um dos motivos as meias verdades Programação
que aprenderam. Falta um Dia 26 de maio: 
aprofundamento mais acurado da 7h, alvorada, no Santuário 
fé. São Benedito; 

A duração do curso vai de 7h15min,  Santa Missa 
abril, dia 3, a novembro, sempre às presidida por Dom Jorge Alves, 
quartas-feiras, das 19h30min às SSS, bispo de Paracatu–MG; 8h, 
21h30min, no Centro Comunitário Café Comunitário; 
da Paróquia. Os assessores são Pe. 17h, Ofício Divino das 
Neto e Ir.  F laviana e os Comunidades; 
coordenadores, Janes e Telma. A 17h30min, Procissão com o 
equipe de animação do curso está Santíssimo Sacramento e Bênção 
assim constituída: Helder e solene; 
Viviane, Mardilson e Paula, Ricardo 18h, Santa Missa presidida 
e Renata, Manoel e Maria Carmem, por Dom Jorge Alves, SSS.
Roni e Rejane, Eduardo e Natália, Dia 27 de maio: 
Felipe e Fernanda e Renan. 6h, Exposição do Santíssimo 
C o n t a t o s :  p e l o  t e l e f o n e  Sacramento; 
3224.6489, ou pelo emai l  17h30min, Ofício Divino das 

  . Comunidades; 
18h30min, Bênção Solene do 

Santíssimo Sacramento; 
19h, Santa Missa presidida 

por Dom Vasconcelos, bispo 
auxiliar da Arquidiocese de 

psvp@paroquiasaovicente.com.br
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Fortaleza. 17h30min, Ofício Divino das 
Dia 28 de maio: Comunidades;

6h, Exposição do Santíssimo 18h30min, Bênção Solene do 
Sacramento; Santíssimo Sacramento; 

17h30min, Ofício Divino das 19h, Santa Missa presidida 
Comunidades; por Dom Rosalvo, bispo auxiliar da 

18h30min, Bênção Solene do Arquidiocese de Fortaleza.
Santíssimo Sacramento; Dia 1º de Junho: 

19h, Santa Missa, presidida 7h, Ofício da Imaculada 
pelo Pe. Ruy Mendes, SSS. Conceição de Maria – Chama de 
Dia 29 de maio: Amor; 

6h, Exposição do Santíssimo 17h30min, Ofício Divino das 
Sacramento; Comunidades; 

17h30min, Ofício Divino das 19h, Adoração ao Santíssimo 
Comunidades; e Vigília de encerramento da 75ª 

18h30min, Bênção Solene do Semana Eucarística presidida pelo 
Santíssimo Sacramento; Padre Francisco Júnior, Superior 

19h, Celebração da Luz – Provincial.
Lucernário, presidida pelo Pe. Dia 2 de junho: 7h, Santa Missa, 
Franc isco Jún ior,  Super ior  presidida pelo Pe. Alex, Capelão 
Provincial e Ir. Gilton. Militar; 
Dia 30 de maio - Solenidade de 9h, Celebração Eucarística 
Corpus Christi: presidida pelo Padre Jackson Frota, 

13h, Louvor e adoração com a SSS; 
Equipe da Hora Santa; 17h, Ofício Divino das 

13h, na Parte Social, Feirinha; Comunidades; 
16h, Solenidade de Corpus 17h30min, Procissão com o 

Christi, presidida por Dom José Santíssimo Sacramento e Bênção 
Antonio Aparecido Tosi Marques, solene; 
a r ceb i spo  de  Fo r ta l eza  e  18h, Santa Missa, presidida 
concelebrada pelos Padres pelo Padre Jackson Frota, SSS.
Sacramentinos e Padres da Os momentos litúrgicos serão 
Arquidiocese. animados pelas diversas pastorais, 
Dia 31 de maio: s e r v i ç o s ,  m i n i s t é r i o s  e  

6h, Exposição do Santíssimo comunidades da paróquia. Todas 
Sacramento; as noites haverá, após as 

14h, Confissões; celebrações, um momento social 
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de convivência e lazer. Paróquia do Henrique 
Nos dias 27, 28, 29, 31 de 

Jorgemaio e 1º de junho, haverá missa 
No dia 31 de maio, às 19 na Igreja do Patrocínio, que agora 

horas, na Paróquia do Henrique faz parte da Paróquia São 
Jorge, será inaugurado o Ícone do Benedito, nos seguintes horários: 
Imaculado Coração de Maria. O 9h, 12h e 15 horas.
evento acontecerá no Pátio externo Todos os fiéis católicos são 
da Igreja onde haverá uma convidados a participar dos 75 
Celebração presidida pelo Senhor anos de Louvor e Adoração à 
Arcebispo da Arquidiocese de Eucarístia - Jubileu de Brilhante da 
Fortaleza, Dom José Antônio Semana Eucarística. O Santuário 
Aparecido.São Benedito fica na Av. do 

Imperador, 1165, no centro. 
I n f o r m a ç õ e s :  

 ou pelo Paróquia N. Senhora 
telefone 3221 6264.

de Salete
A Comunidade São João 

Batista, pertencente à Paróquia 
Nossa Senhora de Salete, estará Região Bom Jesus realizando, de 15 a 24 de junho, a 
Festa de seu Padroeiro. O tema é: dos Aflitos
"São João Batista preparando os 
c a m i n h o s  d o  S e n h o r  n a  
Comunidade". Durante os festejos 

Catequese Pascal acontecerão as novenas, as 
Está sendo realizado todos os procissões, a missa de criação da 

sábados até o dia 18 de maio, das comunidade e a parte social. A 
15h30min ás 18 horas, a Festa inicia, no dia 15 de junho, às 
Ca t eque s e  Pa s c a l  c om  a  17h30min, na Igreja Matriz com 
Juventude. O encontro de estudo e uma celebração de envio da 
r e f l e x ã o  a c o n t e c e   Imagem de São João Batista para a 
simultaneamente na Igreja de Comunidade, dando inicio ao 
Santa Cecília e na Igreja do Santo Novenário, que se encerrará no dia 
Amaro no Grande Bom Jardim sob 23 com a Celebração da Palavra 
orientação do Padre Neto. presidida por nossos diáconos, 

www.igrejasaobenedito.com.br
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Pádua e Paulo. No dia 24 de junho, Comissão da Iniciação à Vida 
às 19 horas, a missa será presidida Cristã
pelo nosso pároco padre Fernando As  rep resen tações  da  
Antonio, criando a Comunidade urgência Iniciação à Vida Cristã 
São João Batista. se encontrarão no dia 2 de junho, 

Os agentes de pastoral e a às 8 h, na Igreja Jesus, Maria e 
coordenação da comunidade vêm José, em Antônio Bezerra, dando 
se empenhando na articulação, continuidade à formação para a 
organização e realização dos Iniciação Cristã. A comissão pede a 
festejos. presença de 10 representantes por 

paróquia e área pastoral. 
Informações: Rafael (8795 48 

43).
    Região Nossa 
Comissão da Animação Senhora da Assunção
Bíblica Pastoral

A  c o o r d e n a ç ã o  d e s t a  
comissão se reunirá para tratar da 

Comissão da Missão grade de formação da Escola de 
A Comissão da Missão convida Formação em nossa Região 

t o d o s  o s  m i s s i o n á r i o s  e  Episcopal. Com o objetivo de 
missionárias jovens a participarem fo rmar  agen tes  pas to ra i s  
da formação promovida pela conscientes de seu papel, a Escola 
J u v e n t u d e  M i s s i o n á r i a  de Formação diversificará os seus 
Arquidiocesana no dia 16 de junho, conteúdos para melhor atender a 
das 9h às 17 h, na Paróquia Nossa demanda.  
Senhora do Perpetuo Socorro, no Informações: Ir. Jacó (6700 
Carlito Pamplona. Este encontro 62 71).
tem como propósito a formação e 
criação de Juventudes Missionárias 

Urgência Serviço À Vidanas paróquias e áreas pastorais de 
No último dia 20 de abril nossa Região. 

a con teceu  a  r eun ião  das  Informações: Alex Ferreira 
representações paroquiais desta (87171 51 86) e Cleyton Paes 
urgência. Como encaminhamento (876166 08).  
foi escolhida uma comissão para 
coordenar os trabalhos do plano 
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pastoral. Na próxima reunião da Momento da Comunicação. Este 
Comissão se fará o estudo da evento aconteceu do dia 2 a 12 de 
Doutrina Social da Igreja como maio, tendo como tema: “Redes 
andamento do Projeto 1 do Plano Sociais: portais de verdade e de 
Pastoral.  fé; novos espaços para a 

Informações: Pe. Glailson evangelização”  e como lema: 
(8798 4742). “Como sal e como a luz 

daremos sabor à terra e 
iluminaremos o mundo”. (cf. IM Comissão da Comunidade de 
24).Comunidades

As representações da 4ª 
Foram realizados eventos urgência se reunirão no próximo 

significativos:dia 25 de maio, às 8h30min, na 
Igreja Santa Edwiges, no bairro 
Vila Velha, para dar continuidade Á r e a  P a s t o r a l  S ã o  
aos trabalhos encaminhados na Francisco: 1 – Gravação de um 
última reunião (23 de março), Flash Mob da Pascom, em 
tendo como pauta o estudo de parceria com a Juventude, 
reg imentos  dos  conse lhos  Ministério de Música Sóh Louvor 
paroquiais. O encontro será regido entre outros; 2 – Lançamento do 
pela ótica do regimento do F o l h e t i m  G r a t i a  P l e n a ,  
conselho da Paróquia Cristo informativo da Área Pastoral. 
Redentor. Contamos com a Paróquia Cristo Redentor: 
p r e s e n ç a  d e  t o d a s  a s  II Alô Pascom, evento que tem 
representações. como proposta apresentações 

Informações: Pe. Glailson culturais e formativas em praças 
William (8798 47 42). públicas. Durante o evento teve 

apresentações musicais, danças, 
feirinha de comidas, palavras sobre Pastoral da Comunicação – 
o tema Comunicar-se também é PASCOM
ser cristão e sobre o Dia Mundial 

Em comemoração ao 47º Dia das Comunicações.
Mundial das Comunicações Sociais Paróquia São Pedro e São 
a Pastoral da Comunicação da Paulo: I Feira da Comunicação, 
Região em parceria com as tendo como foco os agentes de 
Pastorais de Comunicações em pastoral. Na programação houve: 
nossa Região Episcopal realizou o emissão de carteira de identidade, 
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museu da comunicação, palestras Paróquia Nossa Senhora 
sobre  o  Dia  Mund ia l  das  das Graças: Explanação sobre o 
Comunicações e sobre a relação tema do dia mundial  das 
Pascom e Pastorais, apresentações comunicações e também uma 
de teatro (parceria com o Grupo de pr imeira conversação para 
J o v e n s  d o  V i l a  V e l h a ) ,  implantação da Pascom na 
ap r e s en t a ç ão  d e  d an ça s ,  Paróquia. Este momento foi feito 
fonoaudióloga entre outros. pela coordenação da Pascom da 

Área Nossa Senhora: O Região. 
evento foi realizado nas duas Paróquia São Pedro:  
comunidades da área pastoral. Na Programação de reuniões de 
Comunidade Nossa Senhora das formação, nos dias 27 de abril, 4 e 
G r a ç a s  r e a l i z o u - s e  u m a  18 de maio, para criação da 
apresentação de trabalhos das Pascom da Barra do Ceará. O 
pastorais; uma biblioteca da pároco Frei Jesus Maria muito nos 
Pascom com empréstimos de livros tem animado para a realização 
para a comunidade; apresentação desses encontros. A criação da 
musical e teatro; feirinha e uma nova pastora l  está  sendo 
palavra sobre o tema Redes sociais acompanhada por Elizabete Santos 
portais de verdade e de fé, novos e Alex Ferreira, que estão dando 
espaços para evangelização, f o r m a ç õ e s  c o n f o r m e  o s  
pronunciada por Alex Ferreira. Na encaminhamentos do Plano 
Comunidade Nossa Senhora de Pastoral da Pascom da Região. 
Lourdes realizou-se uma Rádio ao Paróquia Nossa Senhora 
vivo, com apresentação de Jornal da Conce ição:  V is i t a  da  
V i s u a l  c o m  n o t i c i a s  d a  coordenação da Pascom da Região 
comunidade, além do Repórter por aos membros da Pascom do 
um dia e várias motivações Conjunto Ceará. Na ocasião falou-
comunicativas. se sobre a caminhada da Pascom 

Paróquia Nossa Senhora da Região e os trabalhos realizados 
do Perpétuo Socorro: Formação pela Pascom do Conjunto Ceará, 
sobre o tema da mensagem do tais como elaboração e impressão 
papa para o Dia Mundial das do jornal paroquial, gravações de 
Comunicações Sociais para a m i s s a s  e  e n t r e v i s t a s ,  
Pastoral de Liturgia. A formação foi acompanhamento do saite e do 
ministrada por Alex Ferreira e facebook paroquial. Na ocasião 
Elizabete Santos, coordenadores acolhemos três novos membros 
da Pascom da Região. para a pastoral e criamos o 
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facebook da Pascom. Foi um com todos os coordenadores para 
encontro produtivo e nos alegrou aval iação do Momento da 
muito. Estaremos no próximo mês Comunicação.
r e a l i z a n d o  m o m e n t o s  d e  Informações: Alex Ferreira 
espiritualidade para os membros (8717 51 86)
da pastoral.

Paróquia Santo Antônio de Equipe de Campanha 
Pádua: Projeto I Pascomunica Agradecemos às Paróquias e 
que tem como objetivo apresentar Áreas Pastorais pelas avaliações da 
a Pastoral a toda a comunidade Campanha da Fraternidade 
paroquial. Esse evento contará encaminhadas ao Secretariado de 
com Gincana Bíblica, Formação Pastoral. Como encaminhamento 
para  agentes  pas tora i s  e  dos trabalhos das Equipes de 
Celebração Eucarística. Ainda não Campanha pedimos que as 
há data para execução do projeto, paróquias e áreas pastorais 
porém vale ressaltar que nasceu da intensifiquem a criação de equipes 
motivação do Momento de paroquiais permanentes de 
Comunicação da Região. campanha. No mês de agosto 

retornaremos aos trabalhos para 
Pascom da Região e x e c u ç ã o  d a  C a m p a n h a  

E s t u d o  i n d i v i d u a l  d a  Missionária que tem como tema 
Mensagem para o 47º Dia das Juventude em Missão, e como 
C o m u n i c a ç õ e s  S o c i a i s ;  lema A quem eu te enviar, irás 
acompanhamento e elaboração (Jr 1, 7b).  
das atividades acima citadas nas Informações: Beth Gomes 
Paróquias e Áreas Pastorais; (8867 10 90) e Alex Ferreira (8717 
criação do Grupo Pascom da Região 51 86).  

Alex Ferreira , Secretário da da Assunção no facebook (grupo 
Região  e membro da PASCOMfechado para todos os membros de 

Pastorais de Comunicação). Ainda 
em critério de encaminhamento 
e s t amos  r ea l i z ando :  1  –  
Questionário da Pascom; 2 – 
Estudo e elaboração do Plano 
Pastoral da Pascom. No próximo 
dia 8 de junho, às 15 h, no Carlito 
Pamplona, haverá uma reunião 
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tema Santo Antônio modelo de Área Pastoral de 
fé para todos! e como lema 

Álvaro Weyne “Viviam unânimes  na fé e na 
A Área Pastoral Nossa fração do pão” (At 2, 42). Veja 

Senhora de Fátima, no bairro a l g u n s  m o m e n t o s  d a  
Álvaro Weyne, realizou de 01 a 13 programação:
de maio, a festa de sua padroeira. Dia 26 de maio, às 9 horas - 
O tema foi: “Maria, eis aqui teus carreata pelas ruas principais do 
jovens, protege-os”.  A abertura bairro, anunciando a festa do 
no dia 1º de maio foi marcada com padroeiro; dia 31 de maio – 
a 'II Bicicletada da Juventude com hasteamento da bandeira de Santo 
Maria' percorrendo as ruas Antônio; do dia 01 a 13 de junho – 
principais da comunidade, seguida festa religiosa e social; do dia 20 a 
do hasteamento da bandeira e da 23 de junho - festival de 
celebração da missa às 19 horas. quadrilhas.
No dia 12, tem procissão e no dia Todas as noites, logo após a 
13 de maio, os horários das missas missa, haverá barracas com 
são 8, 12 e 17 horas. comidas típicas, jogos de argolas, 

A Área Pastoral Nossa pula-pula, rifas, bazar, pescaria e 
Senhora de Fátima aguarda com shows.
grande alegria a Missa de Criação 
da Paróquia Nossa Senhora de 
Fátima que será celebrada no dia 
19 de maio, às 8h, terminando com 
um café partilhado por todas as 
comunidades. 

Informações com Celestina, 
t e l . :  ( 85 )  3228 . 5365  ou  
9125.9788.

Paróquia do Jardim 
Iracema 

A Paróquia Santo Antônio de 
Pádua, no bairro Jardim Iracema 
celebrará em junho a festa de seu 
padroeiro, que este ano terá como 

Paróquia N. Senhora 
das Graças

Festa de Santo Antônio 

Do dia 1º a 12 de junho 
acontecerá na Paróquia de Nossa 
Senhora das Graças a festa de 
Santo Antônio, na comunidade 
Santo Antônio, que se localiza na 
Rua Monsenhor Rosa, s/n, em 
frente à Associação Força Nossa, 
ao lado do depósito da Pague 
Menos. O tema da festa é: “Com 
Santo Antônio a nossa jornada 
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é de fé” e o lema “Acredita-se Dia: 19 de maio de 2013;
com o coração e com a boca faz- Local: Paróquia de Nossa Senhora 
se a profissão de fé. (Romanos d a  G l ó r i a  –  C i d a d e  d o s  
10,10)”. Funcionários;

No dia 13 haverá uma Horário: das 8h às 12h;
procissão que sairá às 18 horas, e 

Temá t i c a :  Sac ro s sanc tum logo após na matriz haverá a Santa 
Concilium;Missa, celebrada pelo pároco Frei 

Ademir. Facilitador: Glaubércio Valentim – 
Secretário da REM Sagrada FamíliaPara mais informações ligar 

para a secretaria paroquial: 3214- Representantes: Membros 
4634. das Equipes Litúrgicas do SETOR 

III.

Compõem este setor as 
paróquias Nossa Senhora da Glória 
- Cidade dos Funcionários; São 
José – Edson Queiroz; Nossa 
Senhora do Sagrado Coração – 
Aerolândia; São João Eudes – 
Luciano Cavalcante;  Nossa 
Senhora Mãe dos Pobres – 
Tancredo Neves;  São Francisco de 
Assis – Dias Macedo  e a Área Região Nossa Senhora da 
Pastoral São José – Barroso II.Conceição, dando continuidade aos 

Encontros Formativos iniciados em 
fevereiro de 2013 e organizados 
pela comissão responsável pela 3ª 
Urgência: Igreja – lugar de 
animação bíblica da vida e da 
pastoral realizará um encontro e 
convida os representantes das 
equipes paroquiais de liturgia a 
participarem de mais um momento 
de formação e integração na 
Região.

Região N. Senhora
 da  Conceição

Encontros de 
Formação

Paróquia Santíssima 
Trindade

A Paróquia do bairro José 
Walter, na Região Episcopal 
Metropolitana Nossa Senhora da 
Conceição, realiza 

 da Santíssima 
Trindade. Com o tema: “Na 

de 17 de maio a 
26 de maio a Festa
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Jovialidade de Jesus temos força, fortalecimento da campanha dos 
ressurreição e luz.” e o lema: “Com tijolos na construção da futura  
fé no coração caminhamos para cape la  da comunidade.  O 
uma nova construção”. encerramento será no dia 26, às 17 

Dom Rosalvo, Pe. Ruy, Pe. horas, com procissão saindo em 
Justino, Pe. Sinvaldo, Pe. Teodoro, frente do Instituto Educacional 
Pe. Mateus, Pe. Magalhães, Pe. Patativa do Assaré e com a Santa 
Jean e o diácono Rocha, dentre Missa, presidida pelo pároco.
outros, presidirão as celebrações - A Paróquia Nossa Senhora 
de cada noite. das Graças do Parque Santa Maria 

realiza, com a participação das 
comunidades da paróquia, um 
tríduo a Nossa Senhora de Fátima Paróquia do Parque 
nos dias 11,12 e 13. O tema é: “A fé 

Santa Maria se concretiza no amor”(Gl 5,6). Na 
- A comunidade Santíssima ocasião, a comunidade realiza um 

Trindade, localizada na estrada do bingo de uma bicicleta em prol dos 
Ancuri e pertencente à paróquia jovens que irão para a Jornada 
Nossa Senhora das Graças, Parque Mundial da Juventude - Rio 2013. 
Santa Maria, realizará do dia 18 ao - No dia 24 de maio, mês 
dia 26 de maio a festa dos dedicado a Maria, a mãe de Jesus, a 
padroeiros. Paróquia Nossa Senhora das 

Com o  tema “Com a  Graças do Parque Santa Maria irá 
Santíssima Trindade vivemos a fazer uma caravana a Chorozinho. 
f r a t e r n i d a d e  p e l a  f é ”,  a  As comunidades de nossa paróquia 
comunidade convida as pessoas se mobilizam e se preparam para 
para participar, todos os dias, da esse momento de visita e fé ao  
novena, às 18h30min, e da missa, Santuário do Menino Jesus da 
às 19 horas. Paróquia Santa Teresinha. 

Os festejos iniciam no dia 18 - No dia 26 de maio, às 
com o sábado missionário quando 9 h 3 0 m i n ,  o  M i n i s t é r i o  
acontecem as visitas às famílias. Já Extraord inár io da Sagrada 
à noite, às 18 horas, haverá a Comunhão, MESC, da paróquia 
abertura da festa com o pároco Pe. estará realizando uma formação 
Denis Acácio. Durante a festa a sobre  dogmas de Maria e nossa 
comunidade receberá a visita de relação filial. O tema será 
padres convidados. O resultado apresentado pelo pároco local.
financeiro da festa será para 
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- A comunidade Santa de Gilvania Gomes que fez uma 
Filomena na Paróquia Nossa abordagem sobre “O jovem e a 
senhora das Graças no Parque família no mundo atual”. A reunião 
Santa Maria realizará no período de contou ainda com a participação de 
3 a 13 de junho a festa de Santo F e r n a n d a  G o n ç a l v e s ,  
Antônio. O tema da festa será representante das Pastorais 
“Com santo Antônio, amigos de Sociais e da Pastoral do Povo da 
Cristo na comunidade”. A capela de Rua, que falou da articulação do 
Santo Antônio convida as pessoas Grito dos Excluídos 2013.
para participar das novenas, às 
18h30min, e da Santa Missa, às 
19h, com a participação de padres Área Pastoral São 
convidados. No dia 9 de junho 

José Operárioteremos um sábado missionário, 
A Área Pastoral São José v i s i t a ndo  a s  f am í l i a s  d a  

Operário - Araturi – está realizando comunidade. Toda renda da festa 
neste mês de maio as Novenas de será em prol das reformas da 
Nossa Senhora. No dia 31 será a capela. 
Coroação.  Realizará, também, a Todos os eventos estarão 
F o r m a ç ã o  d o s  M i n i s t r o s  sobre a coordenação do pároco 
Extraordinários da Sagrada Padre Denis Acácio.
Comunhão (novos e veteranos). 
Terá início um estudo bíblico com o 
Pe. Josileudo Queiroz, Vigário 
Paroquial do Araturi,  às quintas-Região N. Senhora feiras, depois da adoração ao 
Santíssimo Sacramento. Haverá, dos Prazeres
também, encontros para as 
famílias e para os jovens. Faremos 
a Semana de Oração pela Unidade Conselho Pastoral dos Cristãos (12 a 19 de maio) e a 

No último sábado do mês de Vigília de Pentecostes no dia 18 de 
abril, 27, a Região Episcopal maio. Informações com o Pe. 
Metropolitana Nossa Senhora dos Jos i leudo Queiroz,  V igár io  
Prazeres realizou a reunião do seu Paroquial e a Secretária Suely. 
Conselho de Pastoral, na Paróquia Telefones: (85) 3475-1611 ou (85) 
de São Geraldo Magela, no Planalto 8732-6871. 
Caucaia. Contou com a assessoria 
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ajudaram neste trabalho de Área  Pastora l  de  
cidadania em prol da nossa 

Guadalajara comunidade, em especial ao nosso 
pároco   e  aos  

Semana da Cidadania 2013 seminaristas  e 
A Área Pastoral Nossa , pelas palavras, apoio e ação 

Senhora de Fátima realizou a junto à juventude de nossa 
Semana da Cidadania 2013 e Comunidade. 
apresenta o resultado dessa 
atividade. Tema: Vidas pela Vida. 
Lema: Pastorais da juventude, 

Pastoral da Juventude 
contra a redução da maior 

Guadalajara
Idade penal.

A Pastoral da Juventude da Palestrante: Alan Ribeiro, da 
Área Pastoral de Guadalajara, PJ de Canindezinho.
convida todos, especialmente os Tema da Palestra:  Pastorais 
jovens para uma celebração no da juventude, contra a redução da 
próximo dia 24 de maio, às 19 maior Idade penal.
horas, na igreja conhecida como a Total de jovens participando: 
“Igreja dos Padres Italianos”, 157, representando as cidades de 
localizada na Rua Padre Alfredo Caucaia, Fortaleza e São Gonçalo 
Nesi, 68, Parque Guadalajara-do Amarante, que fazem parte da 
Caucaia-CE. Arquidiocese de Fortaleza. Foram 

A coordenação da PJ do local arrecadados no ato da inscrição 
pede aos participantes que levem dos participantes alimentos 
suas camisas e suas bandeiras para destinados como doação às 
esse momento de espiritualidade e famíl ias mais carentes da 
expressão do comprometimento C o m u n i d a d e .  O f i c i n a s  
de sua fé. O tema será “Maria Mãe Trabalhadas: Dança Circulares; 
e Jovem, ajuda-nos a dizer: Eis-Autoest ima;  Comunicação;  
me aqu i !”  e  o  sub tema  Graffiti; Capoeira. No final da 
"Juventude construindo a apresentação dos trabalhos foi 
civilização do Amor!". O feito convite à juventude para 
presidente da celebração será Dom participação na ajuda e serviços 
Rosalvo Cordeiro, bispo auxiliar de direcionados à juventude em nossa 
Fortaleza.Comunidade. Agradecemos a 

Informações na secretaria da todos que participaram e nos 

J o s é  F o n s e c a

José Damacio Claudenir 

Maia
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Área Pastoral no telefone Região. Como ponto principal de 
pauta, a coordenação refletira ,  França, (85) 
sobre a implementação das ações 9966-2577.
relativas a cada Urgência da Ação 
Evangelizadora, na Região.

Escola de FormaçãoRegião Praia 
o 

S. Pedro e S. Paulo dia 18 de maio, das 8h às 12h, à 
segunda turma da Escola de 
Formação para Agentes de Informes da Região
Pastoral, na sede da Região, em 

Encontro do Clero
Guanacés. Reuniremos alunos, 

Reuniu-se na manhã do 
padres e a equipe de coordenação 

último dia 9, em Pindoretama., o 
da Escola para refletirmos sobre a 

Clero da Região. Na oportunidade 
importância da Formação. Na 

os sacerdotes refletiram sobre a 
oportunidade nos ajudará na 

importância da comunicação na 
reflexão a professora Pê Tavares.

Ação Evangelizadora da Igreja em 
cada Paróquia e na Região. Marta 

Encontro do MESCAndrade do Setor de Comunicação 
No dia 18 de maio, das 8 às da Arquidiocese conduziu a 

15h em Pacajus, será realizado o reflexão. 
primeiro encontro dos Ministros 
Extraordinários da Sagrada 

Encontro do Setor Juventude
Comunhão, neste ano. O encontro 

Sábado, dia 11 se reuniu em 
tem como objetivo, refletir e 

Guanacés na Sede da Região o 
partilhar a caminhada realizada 

Setor Juventude. O objetivo 
pelo MESC em cada Paróquia e 

encontro era  encaminhar a 
ainda aprofundar o sentido do 

Semana Missionária que antecede 
ministério como serviço dedicado à 

a Jornada Mundial, bem como dar 
Igreja e ao povo de Deus.

encaminhamentos à ação pastoral 
da juventude na Região. 

Encontro das Equipes das 
Urgências Coordenação da Região

No dia 25 na sede da Região 
A Coordenação da Região se 

será realizado encontro das 
reúne no dia 14 de maio na Sede da 

Equ ipes  para  an imação e  

  (85)3237-

2444  ou com Natália

Estaremos dando inicio, n
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articulação das Urgências da Ação coordenação geral do evento está o 
Evangelizadora. Na oportunidade padre Guilherme Gomes da Silva 
cada equipe refletirá COMO Neto, pároco local. Informações 
articular e realizar de maneira através do telefone (85) 9740 
eficaz as ações definidas para cada 4709.
u r g ê n c i a .  N e s t a  m e s m a  
perspectiva se reúne a Equipe de Paróquia de Aquiraz
Catequese que refletira as ações da A Paróquia São José de 
segunda urgência - Igreja Casa de Ribamar, em Aquiraz, realizou no 
Iniciação à Vida Cristã - e os dia 10 de Maio de 2013 a Primeira 
encaminhamentos para o Dia do Pedalada com Cristo na Praça da 
Catequista. Matriz. O evento foi promovido pelo 

Setor Juventude da Paróquia e 
abrirá o primeiro encontro da Pastoral da Comunicação - 
Catequese para Juventude sobre o PASCOM
Anúncio Pascal.  O encerramento No dia 25 será realizado o 
do evento se dará com a benção, primeiro encontro da PASCOM no 
louvor e apresentações culturais.ano de 2013, na Região. Na 

oportunidade as paróquias 
refletirão sobre como melhorar a 
comunicação em cada paróquia e 
na Região Episcopal.

Região Serra Nossa 
Senhora da PalmaParóquia de Guanacés

A Paróquia Nossa Senhora da 
Conce i ção,  em Guanacés ,  
promoverá no dia 8 de junho o Paróquia de Acarape 
desfile e escolha da 'Garota 

A Paróquia São João Batista, 
Fashion Guanacés'. Com o evento a 

em Acarape, celebrará de 15 a 24 
paróquia pretende proporcionar a 

de junho os festejos a seu 
integração das comunidades que 

padroeiro, São João Batista. Em 
fazem a paróquia e arrecadar 

sintonia com a Campanha da 
fundos para a ação de sua pastoral. 

Fraternidade e a Jornada Mundial 
A entrada custará R$5,00 (cinco 

da Juventude, o tema escolhido 
reais) com direito à participação 

para a festa foi: “Sob o olhar de 
em sorteios de 15 prêmios. Na 
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São João Batista a juventude da Paróquia, as novenas do mês de 
vive a missão de ser Igreja”. maio. O encerramento será na 

Nos dias em que decorrem os Matriz, no dia 31 de maio, om a 
festejos haverá alvorada, café coroação da imagem de Nossa 
comunitário, cavalgada, novenas e Senhora.
celebração da Santa Missa. Já a 
animação da parte social ficará por 
conta das serestas, forró pé-de-
serra, rifão de vários prêmios e de Região Sertão 
uma moto. Toda renda será em prol 

São Francisco das da construção da nova Igreja 
Matriz de Acarape. Chagas

No dia 24, dia festivo de São 
João Batista e encerramento dos 
festejos, às 18 horas, haverá uma 

Informes da RegiãoProcissão com a imagem de São 
João Batista pelas ruas de Acarape, 

CEBsseguida da Celebração Eucarística.
O Vigário Episcopal da Região 

Sertão – São Francisco das Chagas, Mais Notícias da Paróquia
Pa d r e  D i m a s  G o n ç a l v e s ,  - A paróquia São João Batista, em 
juntamente com o Conselho Acarape, iniciou maio, mês de 
Ampliado de Pastoral está Maria, promovendo no dia 1º dia 
reavivando o debate sobre as um café comunitário para os 
Comunidades Eclesiais de Base. trabalhadores da paróquia, por 
Segundo a nossa vivência cristã ocasião do Dia do Trabalhador. A 
aqui na Região Sertão as Santa missa foi o auge do dia, 
comunidades eclesiais foram e quando os trabalhadores foram 
continuam sendo um rosto de chegando para celebrar a vida e a 
Igreja que identificamos realmente eucaristia. 
como uma Igreja na base, uma 
Igreja que vai ao encontro dos - Durante todo o mês mariano 
pobres. Somos realmente uma acontecerá nas ruas de Acarape, 
região pobre, composta de Conjunto São João Batista 
paróquias todas com comunidades (Marrecos) ,  Conjunto  São  
muito pobres, onde a presença do Francisco, bairro São Benedito e 
padre ainda é um sinal importante; das comunidades que fazem parte 
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isso graças à religiosidade pura e o Dia das Mães
jeito simples do nosso povo A Região Episcopal São 
celebrar a vida. Francisco das Chagas parabeniza 

A Região está disponibilizando todas as mulheres que foram 
para as suas paróquias do Sertão o agraciadas por Deus com a 
material do 13º Intereclesial das maravilhosa dádiva de gerar vidas. 
CEBs, como livrinhos de cânticos, Parabéns a todas as mães e que o 
CDs e Informativo das CEBs. Senhor derrame, sobre cada uma, 

bênçãos infindas, sabedoria, saúde 
e muita alegria!    

Mês de Maio, Mês de Maria
A Paróquia de Paramoti Equipe do Catecumenato

celebra o mês de maio em família. Estão sendo realizados, nas 
A imagem de Nossa Senhora visita Paróquias da Região Sertão, os 
as famílias paramotienses. De encontros de formação da Equipe 
segunda a sábado e no domingo, os do  Catecumenato  com os  
bairros da cidade vêm em catequistas. No dia 2 de junho, o 
caminhada com os andores para a encontro será na Paróquia de 
Igreja Matriz onde a comunidade Paramoti. Todos os catequistas - 
participa da Santa Missa. A partir Batismo, Eucaristia e Crisma - 
do dia 25 de maio, começam a estão sendo convidados para 
serem realizadas as coroações nos participar desse dia. O encontro 
bairros e comunidades rurais. começará às 8 horas no salão 

paroquial da Paróquia de Senhora 
Sant'Ana. Lembramos à Equipe do 
Catecumenato da Região que o PASCOM
Encontro de Aprofundamento A equipe da Pastoral da 
sobre o Catecumenato será no dia Comunicação - PASCOM da Região 
31 de maio em Canindé, das 8 às vem se reunindo mensalmente e 
11 horas no Centro de Catequese.marcou para o dia 8 de setembro 

 um Encontro de Formação para os 
Lucivângela Luz, secretária da Região.agentes de pastoral. O local e 

horário ainda serão definidos.
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 Presbíteros
Nascimento Ordenação Presbiteral

Ordenação do Diaconato Permanente
10 Diác. José Cristiano Silva 
10 Diác. Antonio Eufran de Menezes

1 Pe. Francisco das Chagas de Oliveira 3 Pe. Ligório Limberger, MI
1 Pe. José Targino de Almeida 5 Pe. Antônio Ramalho Neto
1 Pe. Luís Alberto Peixoto 5 Pe. José Soares Teixeira
2 Pe. Ricardo Sérgio de Melo, FN 7 Pe. João Tryboba, SDS
2 Pe. Álvaro Fernando Lima Calíope 7 Pe. Moésio Pereira de Sousa, C.Ss.R
3 Pe. Adolfo Serripierro, MI 10 Pe. Piter (Peter J.) Mc Carthy, C.Ss.R
3 Pe. José Maria Cavalcante Costa 11 Pe. Alessio Moiola, MCCJ
4 Pe. Ari Alves dos Santos, CM 15 Pe. Batista Poinelli, FN
4 Pe. Raimundo Maciel Gomes 15 Pe. Alfred Josef Niedermaier, MSC
4 Pe. Rdo. Edinaldo Castro dos Santos 20 Mons. Philip Fouad Louka
5 Pe. Antônio Ramalho Neto 22 Pe. Marcos Passerini, MCCJ
6 Pe. Aristóteles Alencar de Oliveira, CCSh 24 Pe. Gilson Nunes da Silva, FN
7 Pe. Samuel Brandão de Oliveira, MSC 24 Pe. Álvaro Fernando Lima Calíope
9 Pe. Juarez de Brito Cardoso 24 Pe. Adolfo Serripierro, MI
10Pe. Álvaro Alves dos Santos, CSh 25 Pe. Afonso Rocha Júnior
10Pe. Raymundo Frota Bezerra 26 Pe. Graziano Odorizzi
11Pe. Antônio Almir Magalhães de Oliveira 27 Pe. Lino Allegri
12Pe. Manoel Odairto de Paula 28 Frei Fco Sérgio de A. Viana, OFMcap
12Pe. Elvis Marcelino de Lima, FN 29 Pe. Ermanno Allegri
12Pe. Erick Luiz Rastelli, CSh 29 Dom Geraldo Nascimento, OFMcap
13Pe. Antony Christopher de A. Gadelha 29 Pe. José Sávio Xavier Pereira
13Pe. Antônio José Garcês de Oliveira, CM 29 Pe. Leonardo H. de Almeida Wágner
13Mons. Antônio Souto Ribeiro da Silva 29 Pe. Pietro Luís Sartorel
13Diác. Antônio de Pádua de Araújo 29 Pe. Sebastião Sá Lima
13Pe. José Rivando Moreira, SJ 29 Frei Gilberto Matos, OFMcap
20Frei Deusimar de Souza Silva, OFMCap 29 Pe. José Fernandes de Oliveira
23Pe. Francisco Ivo Sousa Nascimento, CM 30 Frei Jurandir Caetano Bezerra, OFM
29Pe. Pedro Alberto Campos, SJ 30 Pe. José Pablo H. Gil Monfort, SJ
29Diác. Paulo Rodrigues da Silva
30Pe. Francisco José Ramos

Anivesariantes de JUNHO

Parabéns a todos!

Parabéns a todos!
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Informações na Sala do Clero Encontro dos padres
com Maria de Jesus – Tel. [85] 4005 Como acontece todos os 
7860.anos, a comissão dos presbíteros 

promoveu e organ izou os  
encontros anuais dos padres por 
anos de ordenação. F a l e c i m e n t o  d o  

O  p r i m e i r o  e n c o n t r o  
Diácono Moacir Sales aconteceu de 29 de abril a 2 de 

maio com os padres até 5 anos de de Lima
ordenação. Já os sacerdotes de 5 

Faleceu,  no dia 16 de abril, o 
até 10 anos de ordenação se 

Diácono Permanente Moacir Sales 
encontraram de 6 a 9 de maio na 

de Lima. 
Praia das Fontes. O tema dos dois 

O diácono Moacir nasceu no encontros foi o ANO DA FÉ, 
dia 10 de julho de 1928. Era casado Catequeses Pascais, Evangelização 
com Maria de Lourdes Oliveira dos Jovens e as Urgências 
Sales. Sua ordenação diaconal Pastorais.
aconteceu no dia 16 de setembro Os padres com mais de 11 
de 2005. Exerceu seu ministério anos de ordenação se encontrarão 
diaconal nas paróquias de de 20 a 23 de maio em Majorlândia, 
Messejana, São João do Tauape e, Aracati e refletirão o Decreto 
ultimamente, na Paróquia da Presbyterorum Ordinis. Em 
Piedade. Era uma presença afável e sintonia pastoral com a Igreja no 
leve. no meio do clero e daqueles Brasil, irão conversar também 
com quem conviveu. Sempre se sobre a Urgência Pastoral: 
mostrou próximo das pessoas, Paróquia: Comunidade de 
ouvindo-as atentamente e Comunidades, conforme a 51ª. 
empolgando-as com seu jeito Assembleia Geral da CNBB. 
espontâneo e contagiante no Os encontros são mais uma 
contato mais direto.oportunidade de formação 

permanente para o crescimento na Aos seus familiares nossas 
comunhão fraterna e presbiteral, orações, na esperança de que 
através da convivência, reflexão e seremos todos reunidos, e já o 
partilha de vida e ministério. Dom somos na fé, em Jesus Cristo, como 
José Antonio, arcebispo de membros do seu corpo, na sua 
Fortaleza, é presença garantida em glória eterna, à direita do Pai.
todos os encontros.
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Pastorais
surda, através da Língua de Sinais I Encontro Regional 
o projeto do Reino de Deus de vida 

da Pastoral dos e abundância anunciado por Jesus. 
Dessa forma, para a evangelização Surdos do Ceará
de surdos, preferencialmente, são Nos dias 26, 27 e 28 de abril 
os próprios surdos os melhores ocorreu na cidade de Sobral I 
evangelizadores, porém qualquer Encontro Regional da Pastoral dos 
pessoa pode evangelizar surdos, Surdos do Ceará. O evento contou 
mas é necessário saber aproximar-com aproximadamente 100 
se deles, conhecer sua história, pessoas das Dioceses de Fortaleza, 
cultura e língua. Sem isso, a Sobral e Crato. Fortaleza enviou 84 
evangelização chegará de forma membros da Pastoral.
fragmentada, e poderá não ser O tema deste ano foi “O ano 
frutífera.da fé” como resposta ao convite de 

Houve ainda a eleição dos Bento XVI diante dos desafios que 
c o o r d e n a d o r e s  r e g i o n a i s ,  nos apresenta a sociedade cada 
representantes das três dioceses e vez mais sedenta de fé. Somos 
da nova cidade que sediará o convocados a reavivar a chama da 
encontro de 2014. Canindé foi fé em nosso coração, em nossa 
escolhida por unanimidade com o caminhada de cristãos e os surdos 
objetivo de fortalecer a Pastoral também podem ser “lápis nas mãos 
dos Surdos que está nascendo de Deus para escrever uma nova 
nessa cidade.h i s t ó r i a  d e  a m o r ,  f é ,  

Desde já, roguemos as evangelização”, como bem disse 
bênçãos de São Francisco para Dom Odeli José, bispo da Diocese 
todos os que estarão presentes d e  S o b ra l ,  n a  m i s s a  d e  
neste encontro e para bem encerramento do evento. Na 
recebermos a todos no próximo ocasião tivemos também palestras, 
encontro regional em Canindé. louvor, testemunho, missa na 

Igreja do Rosário, a mais antiga de 
Sobral, um passeio pela cidade e 
apresentação das atividades 

Pastoral da Terra 
pastorais.

A Comissão Pastoral da Terra O principal objetivo da 
do Ceará realizou, no dia 8 de maio, Pastoral dos Surdos é levar ao 
o lançamento do Caderno de conhecimento da comunidade 
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Conflitos no Campo 2012. estado no alvo da violência no 
O Caderno é uma publicação campo, no tocante à luta pela terra. 

anual da CPT, desde 1985, e No Ceará, em 03 conflitos por terra, 
contém registros sobre os conflitos 02  envo lveram ind ígenas ,  
por terra, água, além de conflitos tota l izando 1.120 famí l ias  
trabalhistas e em situação de seca indígenas. 
no Brasil. Diante de tamanha Os quatro conflitos por água 
violência no campo contra registraram o envolvimento de 524 
trabalhadores e trabalhadoras da famílias e os sete conflitos em 
terra, a CPT decidiu publicar os tempo de seca, 10.500 pessoas. No 
registros que vinha fazendo desde tocante a esses números, 
o final dos anos 1970, como forma salientamos que se referem 
de dar visibilidade aos conflitos por somente àque las  pessoas,  
terra e, a partir de 2002, aos presentes nas manifestações 
conflitos por água. registradas e não a todos os 

Em 2012, os conflitos no vitimados pela seca no Ceará, que 
Ceará apresentaram uma leve é  b em  ma i o r.  A i n da ,  a s  
queda, se comparados a 2011. manifestações diferem das 
Foram registrados 18 conflitos em históricas “grandes secas” do 
2011, e 15 em 2012, com uma passado, ou seja, ao invés de 
queda de 2,7%. Os conflitos de saques, mortalidade infantil e 
2012 correspondem a 03 conflitos i n t e n s a s  m i g r a ç õ e s ,  a s  
por terra, 01 ocupação, 04 conflitos manifestações foram ocupações de 
pela água e 07 conflitos em tempo prefeituras, bancos e de outros 
de seca. Porém, apesar da órgãos públicos, nas quais, além da 
diminuição no número de conflitos, exigência do acesso a água, as 
aumentou o número de pessoas famílias também exigiram dos 
envolvidas: de 10.035 pessoas em governos medidas emergenciais, 
2011 a 21.220 pessoas em 2012, principalmente, a criação e 
com um aumento de 21%. Esse implementação de polít icas 
aumento no número de pessoas públicas estruturantes, como a 
envolvidas deve-se ao fato de que, continuidade e fortalecimento de 
em 2012, a tônica foi dada pelos ações de convivência com o 
conflitos pela água e em tempo de semiárido e a Reforma Agrária.
seca. Como em 2011, continuam os 

Seguindo os dados nacionais, conflitos em torno de grandes 
dentre as categorias envolvidas, as e m p r e e n d i m e n t o s ,  c o m o  
comunidades tradicionais têm barragens e empresas privadas, 
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pelo não reassentamento de os ensinamentos do Evangelho, a 
famílias e por poluição de recursos participarem do estudo sobre A 
naturais, impossibilitando o uso Doutrina Social da Igreja – DSI, 
destes recursos às comunidades em sintonia com o que propõe o 
que deles dependem. atual Plano de Pastoral, no que diz 

Ressaltamos que outros respeito à formação dos cristãos.
conflitos no Ceará podem não ter No dia 4 de maio foi realizada 
sido registrados no Caderno de a aula inaugural com apresentação 
Conflitos 2012 pelo não acesso a do projeto e definição do calendário 
dados sobre tais conflitos. A CPT de forma participativa e aberta, o 
a t u a ,  a  p a r t i r  d e  s u a s  que  susc i t ou  i n te resse  e  
possibilidades, na intenção de envolvimento de representantes da 
registrar o maior número de Região São José (paróquias Santo 
conflitos possíveis. Afonso, Senhor do Bonfim, Nossa 

Destacamos, ainda, que o ano Senhora de Lourdes, Nossa 
de 2013 já iniciou com muita Senhora das Dores, Nossa Senhora 
violência no campo. Até esta da Paz, Santa Luzia) e da Região 
presente data, nove pessoas já Nossa Senhora da Assunção, como 
foram assassinadas no Brasil, também, integrante da causa de 
segundo nossos registros. Dom Lustosa. A estes agradecemos 

e esperamos a presença de todos 
nos próximos encontros e 
aguardamos muitos outros. 

Conselho de Leigos O estudo seguirá os 
seguintes temas:

- A centralidade da pessoa Doutrina Social da Igreja 
humana no Evangelho e na DSI

- Introdução à Doutrina Social “A ética social cristã não é 
da Igreja: Conceitos, fundamentos opção para alguns, mas 
e o contexto em que se originou.exigência para todos” é com 

- Abordagem histórica da este pensamento do Pe. Tarcisio 
DSI: a relação progressiva da Almeida, SP, que o Conselho 
Igreja com o mundo e a definição Arquidiocesano de Leigos-CAL 
da DSI a partir dos desafios de convida irmãos e irmãs da 
hoje.Arquidiocese de Fortaleza, 

Possíveis assessores: interessados em dialogar sobre as 
Mons. João Jorge, Pe. Manfredo de questões sociais e sua relação com 
Oliveira, Pe. Clairton Alexandrino 
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Pe. Aquino Junior, Pe. Moésio coordenador do COMIDI, o 
Pereira, Profa. Tania Couto, Prof. encontro será uma grande 
Jaefson Rodrigues, Prof. Fernando oportunidade para impulsionar a 
Gondim, dentre outros. dimensão missionária que é a 

Local: Centro de Pastoral primeira URGÊNCIA da Igreja do 
Maria Mãe da Igreja, Rua Rodrigues Brasil e indispensável, para que 
Junior, 300, Centro. possamos “redescobrir, cultivar e 

Meses e dias: maio – 04, testemunhar”, para que o Senhor 
18 e 25; junho – 01, 08, 15 e 29 “conceda a cada um de nós viver a 
(sábados) beleza e a alegria de sermos 

Horário: das 8h às cristãos”
11h30min. A coordenação do COMIDI 

Convidados: cristãos em convida os membros das equipes 
geral e, especificamente, párocos, de animação missionária, os 
vigários paroquiais, diáconos, agentes das pastorais, animadores 
agentes de pastoral, animadores das comunidades e pessoas 
de comunidade, integrantes da 5ª interessadas na Ação Missionária, 
Urgência, pastorais sociais, CEBs, part ic ipantes das d iversas 
Caritas, movimentos, associações, pastorais da Igreja, para a 
serviços, congregações religiosas, formação que acontecerá no 
novas comunidades, PASCOM, próximo dia 18 de maio, das 8 às 
Rádio Dom Bosco 12 horas, no Centro de Pastoral 

Contatos:  Maria, Mãe da Igreja. A 
Honorata - 3262-2285 e  assessoria será de Padre Luiz 

9988-3230;  Elenise - 3231-4145 Sartorel, coordenador do Centro de 
e 8874-4145; Juvanilia - 3224- Estudos Bíblicos. Informações 
3160 e 9994-3803. 3388.8705 ou 3388.8715.

Conselho Missionário IAM  
Aniversário de 170 anosDiocesano

A  c o o r d e n a ç ã o  A coordenação do Conselho 
arquidiocesana da Infância e Missionário Diocesano - COMIDI  
Adolescência Missionária – IAM promoverá mais uma manhã de 
comemorará, na Paróquia Santa Formação Missionária. Segundo 
Cecília, Bom Jardim, no dia 26 de padre Luciano Gonzaga da Silva, 

(PORTA FIDEI, 2).
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maio, das 8 às 18 horas, os 170 No entendimento da Pastoral, 
anos da IAM. Haverá palestra sobre estas propostas que surgem sob 
essa marca histórica, louvor, forte comoção social diante de 
depoimentos, apresentações de fatos gravíssimos como o último 
danças, teatros, e várias outas ocorrido em São Paulo, no dia 
apresentações, terminando o dia 09/04, em que o estudante Victor 
com a Celebração Eucarística que Hugo Deppman foi abordado na 
se iniciará às 17h. Dentro da porta de sua casa e morto por um 
celebração teremos a Consagração adolescente, após ter entregue o 
das Crianças da IAM ao Continente celular. Embora compreendamos e 
Americano e a entrega dos lenços. nos  so l i da r i zemos  com o  
Os assessores, os grupos da IAM, sofrimento da família, para nós a 
país e seguidores estão convidados redução da maioridade penal não é 
a  s e  f a ze r  p r e sen t e s .  A  solução. O que percebemos diante 
coordenação aguarda confirmação das várias propostas neste sentido 
dos grupos para o evento. e que são recorrentes é que não se 

I n f o r m a ç õ e s  S o c o r r o  faz nenhuma discussão mais 
Ro d r i g u e s ,  c o o r d e n a d o r a  abrangente e profunda sobre as 
arquid iocesana.  Te l . :  (85) causas que impelem estes 
8880.9844 ou 3213.1829. adolescentes a cometerem atos 

infracionais. O que sempre é 
p r o p o s t o  p o r  a l g u n s  
representantes do Legislativo, do 
Executivo e da Sociedade são 

 Pastoral do Menor ações que visam punir, reprimir e 
culpar, cada vez com mais rigor, 
quem já está excluído da sociedade Moção de Repúdio 
e sendo penalizado pela ausência 

sobre a redução da e/ou fragilidade de políticas 
públicas eficazes de educação, maioridade penal
saúde, lazer, assistência social, 

A Pastoral do Menor vem mais cu l tura,  prof iss ional ização,  
uma vez diante da sociedade e dos emprego, entre outras coisas. 
poderes constituídos reafirmar sua Concordamos com a posição de 
indignação e repúdio a todas as Ariel de Castro Alves, especialista 
propostas que surgem para em políticas de segurança pública 
redução da maioridade penal. pela PUC/SP e ex-conselheiro do 
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Conanda, quando diz em sua sejam cumpridas as determinações 
entrevista que “reduzir a idade da Lei 12.549/12 – SINASE. As 
penal seria como reconhecer a medidas socioeducativas em meio 
incapacidade do Estado brasileiro aberto precisam ser aperfeiçoadas 
em garantir oportunidades e e se tornarem realidade em todo o 
a t e n d i m e n t o  a d e q u a d o  à  país, as de meio fechado precisam 
juventude. Seria como um de intensas reestruturações, para 
atestado de falência do sistema de que de fato possam fazer a inclusão 
proteção social do País”. social do adolescente autor de ato 

infracional e acabar com a noção de As medidas propostas focam 
impunidade que perpassa pela o agravamento da pena, a redução 
sociedade e pelos adolescentes. da idade e a punição do 
Não somos contrários a mudanças, adolescente como solução. 
só queremos que elas sejam no Sabemos que isto não atinge a 
sentido da promoção dos direitos, causa do problema, além de ferir o 
de resguardar a dignidade, de texto constitucional, já que este 
o f e r e c e r  o p o r t u n i d a d e s ,  consagra, em seu artigo 228, a 
p r i n c i p a l m e n t e  a  e s s e s  inimputabilidade dos menores de 
ado lescentes  já  marcados  18 anos e a Convenção sobre os 
cruelmente em sua trajetória de Direitos da Criança das Nações 
vida.Unidas, ratificada pelo Brasil. “Agir 

desta forma é ir na contramão 
mundial segundo informações da 
Secretaria Especial de Direitos 
Humanos da Presidência da 
Repúblic” (Brasil de Fato -18 a 
24/04/2013).

Como manifestamos na nossa 
C a m p a n h a  N a c i o n a l  “ D ê  
O p o r t u n i d a d e :  M e d i d a s  
Socioeducativas responsabilizam, 
mudam vidas!”, o necessário e 
urgente não é propor redução da 
m a i o r i d a d e  p e n a l  e  s i m  
empreender esforços para que as 
políticas públicas atinjam todas as 
crianças e adolescentes e que 
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Marilene Cruz, Coordenadora Pastoral da Juventude 
Nacional

do Meio Popular- PJMP
Pastoral do Menor – “A serviço Com o objetivo de reviver a 

d a  v i d a  d e  c r i a n ç a s  e  memória, apresentar a pastoral às 
adolescentes”. c o m u n i d a d e s  e  g r u p o s  

interessados em tecer novos Fonte:
sonhos e fortalecer a caminhada da 
juventude, a PJMP convida a 
juventude engajada nas várias 
instâncias da arquidiocese para o 
Encontro Arquidiocesano da 
Pastoral da Juventude do Meio 
Popular.

O tema do encontro é: 
“Conhecendo a PJMP: Rosto, Palestra sobre o 47ª 
Mística e Missão. Acontecerá no Dia das Comunicações 
dia 19 de maio, a partir das 8 horas, 

Sociais no Centro de Pastoral Maria Mãe da 
Em comemoração ao 47º Dia Igreja.

Mundial das Comunicações 
Sociais, a Paróquia Nossa Senhora 
das Graças, no Pirambu, realizou 

Pastoral da no dia 11 deste uma palestra com o 
tema da Mensagem do Santo Padre Sobriedade do 
para o 47ª Dia Mundial das Regional Nordeste 1
Comunicações Sociais. A palestra 

No dia 2 de maio, no 
aconteceu no Salão Pe. Pio, e foi 

Ministério da Justiça, em Brasília, o 
ministrada por Elizabete Santos e 

presidente da ABRASP (Associação 
Alex Ferreira, coordenadores da 

Brasileira de Sobriedade e Paz), 
Pascom da Região da Assunção. Na 

 apresentou o Projeto 
o c a s i ã o  d e u - s e  i n í c i o  à  

“Prevenir” ao secretario nacional conversação para criação da 
de políticas sobre drogas, o senhor Pascom na Paróquia. Essa palestra 
Vitore Maximiano. Esse projeto faz parte do Momento da 
financiado pelo Fundo Nacional de Comunicação que está sendo 
So l idar iedade  da  CNBB é  promovido pela Pascom da Região 
desenvolvido pela Pastoral da da Assunção em homenagem ao 
Sobriedade do Regional Nordeste 47º Dia da Comunicação Social. 

http://www.pastoraldomenor
nacional.org/site/noticias/nacionai
s / 3 6 8 - n a o - a - r e d u c a o - d a -
maioridade-penal-e-sim-a-tudo-
aquilo-que-promove-a-vida-digna

Rogério Melo,
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1, em parceria com o CEPOD e a possibilidade de, no segundo 
SEDUC (Secretaria de Educação do semestre, ser implantado no 
Estado do Ceará). Os resultados já estado de Sergipe e na cidade 
alcançados em um ano de satélite de Santa Maria no Distrito 
atividade do projeto são: 215 Federal. Informações: (88) 
e s c o l a s ,  8 0  m i l  a l u n o s  8812.6264 ou 9687.8292.  
contemplados com palestras, 
seminários; entrega de materiais 
didáticos da SENAD, coleção por Pastoral  Povo da Rua
dentro do assunto que aborda a Do dia 28 de abril a 2 de maio, 
prevenção e conscientização ao r e c e b e m o s  a  v i s i t a  d a  
uso abusivo e nocivo de álcool e coordenadora nacional da Pastoral 
outras drogas. Esse projeto já foi do Povo da Rua. Na ocasião 
lançado em 35 municípios no tivemos encontros pastorais que 
estado do Ceará. Falou ainda que a animaram e fortaleceram a 
pastoral da sobriedade no Estado caminhada dos agentes para 
do Ceará realiza atendimento continuar na missão.
gratuito a duas mil pessoas entre Foi cumprida também uma 
dependentes químicos e familiares agenda com alguns encontros para 
nos seus quarenta grupos de apresentação do Projeto sobre a 
autoa juda  que  acontecem moradia de interesse social, 
semanalmente em todo o estado. a c o m p a n h a m e n t o  d o s  

Rogério falou que a ABRASP assassinatos da população em 
será mais uma força para prevenir, situação de rua  e para outras 
acolher, tratar e ressocializar o questões referentes aos catadores 
dependente químico na sociedade acompanhados pela pastoral e pela 
como também reinserir a família no articulação, tendo em vista a 
t r a t a m e n t o  c o m o  p a r t e  continuidade dos trabalhos do 
fundamental do tratamento ao Centro de Defesa dos Direitos da 
dependente químico. O secretario População de Rua e dos Catadores 
nacional de políticas sobre drogas de material reciclável.
V i t o r e  M a x i m i a n o  f i c o u  Agradecemos a Deus por 
entusiasmado com o projeto e seus todas as pessoas que colaboram  
resultados e disse ser uma boa na realização da missão junto ao 
ideia expandir esta experiência povo da rua e continuam lutando, 
para todo o Brasil. O projeto acreditando  na vida e na dignidade 
prevenir  se encontra com dos filhos e filhas de Deus.
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p róp r i a s  c omun i dades  no  CEBs da arquidiocese 
sentimento de nos reafirmarmos 

realizam seminário como Igreja dos pobres em nossa 
“Lá vem o trem das CEBs arquidiocese.

caminhando com o seu povo, 
Na primeira parte da manhã 

levanta meu amigo, venha ver o 
do dia 13, o assessor destacou em 

que há de novo...” (canto das CEBs)
sua fala: a) que não se tem uma Realizou-se nos dias 12 e 13 
receita e que aprendemos com a de abril passado o Seminário 
experiência do outro; b) que as Arquidiocesano de CEBs. O 
CEBs têm como fundamento se encontro contou com a presença de 
reunir para pensar os problemas da 80 participantes – padres, 
comunidade a partir da escuta da religiosas, leigos e leigas, 
Palavra de Deus; c) que é preciso representantes das nossas 
ver hoje quais os problemas da comunidades, e Regiões da 
nossa igreja arquidiocesana e Arquidiocese, além daqueles que 
como vamos atuar.estavam em sintonia com a 

Em seguida, na segunda comunidade num espírito de 
parte da manhã, tivemos a so l i da r i edade  e  pa r ce r i a ,  
dinâmica da fila do povo, onde se engajados nas pastorais sociais e 
pôde  f a ze r  i n t e r ven çõe s ,  movimentos populares.
perguntas e comentários a partir O seminário é parte dos 
da fala do assessor.compromissos assumidos na 

Na parte da tarde, motivados última assembleia arquidiocesana 
pelas perguntas, fomos instigados em novembro do ano anterior. Ele 
a pensar: Quem somos? Como teve como tema central: “CEBs, 
e s t amos ?  Como  devemos  nosso jeito de ser Igreja num 
continuar nos fortalecendo como mundo em mudanças” e teve a 
CEBs? Depois da socialização em assessoria do Padre José Maria 
plenária das ideias colhidas em Cavalcante. No primeiro dia teve 
g r u p o s ,  o s  p a r t i c i p a n t e s  acolhida e momento de mística 
aprovaram redação de uma carta onde rezamos pelos irmãos e irmãs 
aberta a todas as comunidades e atingidos pelos megaprojetos do 
lideranças do povo de Deus; governo do Estado rumo à Copa 
seguido de informes e oração 2014, pela vida das nossas 
conclusiva.comunidades rumo ao 13º 

Prof. GomesIntereclesial em Juazeiro do Norte 
em 2014 e pela reanimação das 
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Dom Orani comemora o que Dom Orani se encontra 
ele já considera como fruto da 

c o m  j o v e n s  d a  Jornada na Igreja do Brasil. 
"Testemunhamos o Protagonismo A r q u i d i o c e s e  d e  
dos jovens por todo o Brasil. Vemos Fortaleza
uma liderança jovem surgindo na 

Na noite do dia 6 de maio o 
I g r e j a  c o m  t e s t e m u n h o ,  

arcebispo Metropolitano do Rio de 
criatividade e participação que 

J a n e i r o  D o m  O ra n i  J o ã o  
chama a atenção".

Tempestade teve um encontro com 
"Quando pedimos ao Santo 

os jovens da Arquidiocese de 
Padre que a Jornada fosse realizada 

Fortaleza no Santuário de Fátima.
no Brasil não tínhamos noção do 

"Esta foi minha primeira missa 
bem que isto faria ao nosso país", 

depois do anúncio oficial da agenda 
finalizou Dom Orani, muito 

do Papa Francisco na Jornada 
aplaudido pelos presentes. 

Mundial de Juventude", disse o 
Dom Orani ainda participou 

arcebispo que presidiu missa 
em Fortaleza do 18º Encontro de 

concelebrada com Dom Rosalvo, 
Marketing Católico e visitou a 

bispo auxiliar de Fortaleza e 
Diaconia Geral, sede do governo 

d i v e r s o s  s a c e r d o t e s  d a  
geral da Comunidade Católica 

Arquidiocese.
Shalom.

"A liturgia deste tempo  nos 
Vanderlúcio Souza, Comunidade Católica 

prepara para a Ascensão do Senhor Shalom
e a Festa de Pentecostes. Tudo a 
ver com o tema da JMJ no Brasil que 
é ‘Ide pelo mundo e fazei discípulos 
entre todas as nações’. Deste 
modo, a palavra de Deus nos 
prepara para este tempo de graça. 
Teremos o privilégio de receber o 
mundo em nosso país, tanto na 
semana missionária quanto na 
JMJ", disse Dom Orani, em sua 
homilia ouvida atentamente por 
centenas de jovens integrantes de 
pastorais, grupos e movimentos 
que trabalham na evangelização de 
jovens em Fortaleza.
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Comunicações
todos os padres diocesanos e Agenda Pastoral da 
r e l i g i o sos ,  com da tas  de  

Arquidiocese nascimento, ordenação e provisão; 
Desde a manhã de hoje, 6 de as congregações rel igiosas 

maio, o Secretariado de Pastoral da masculinas com a relação das 
Arqu id iocese  de  For ta leza  casas e os nomes dos padres, 
disponibilizou na página eletrônica obedecendo ao mesmo modelo dos 
da Arquidiocese a Agenda Pastoral p a d r e s  d i o c e s a n o s ;  a s  
2013. Todos os anos a Equipe do congregações religiosas femininas 
Secretariado de Pastoral recolhe as com as comunidades a cada uma 
datas importantes da Arquidiocese, delas pertencentes; a relação das 
de suas Regiões Episcopais e das p a s t o r a i s ,  o r g a n i s m o s ,  
v á r i a s  o r g a n i z a ç õ e s  mov imen tos ,  a s soc i a ções ,  
arquidiocesanas, para montar essa comunidades novas e serviços com 
agenda. n o m e s  d a s  c o o r d e n a ç õ e s  

A Agenda Pastoral 2013 é arquidiocesanas ou contatos; as 
t ambém uma  e spé c i e  d e  casas disponíveis para realização 
informativo anual da Arquidiocese de encontros e retiros.
de Fortaleza, pois contém, além da 
agenda por  ins tânc ias  de 
participação e da agenda mês a 
mês, vários dados importantes da 
organização e articulação da Informações através dos 
arquidiocese: arcebispos, bispos telefones [85] 3388.8701, [85] 
auxiliares e eméritos, vigários 3388.8702, [85] 3388.8703. 
gerais e episcopais, coordenador 
de pastoral; a cúria, secretariado 
de pastoral e centro de pastoral, 

Aberto o edital para o com nomes e telefones; nomes das 
paróquias e áreas pastorais, com Fundo Nacional de 
seus endereços, párocos e vigários 

Solidariedade 2013paroquiais, organizados quer em 
ordem alfabética pelo nome do 

A  C á r i t a s  B r a s i l e i r a  
bairro, distrito ou município, quer 

apresentou nesta sexta-feira, 3 de 
por Região Episcopal; a relação de 

maio, o edital para acesso ao Fundo 

A agenda impressa está na 
gráfica. Mandamos imprimir 1.500 
exemplares. Esperamos recebê-la 
nos próximos dias. 
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Nacional de Solidariedade (FNS) 
2013. Resultado do gesto concreto 
da Campanha da Fraternidade 
(CF), promovida pela Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), o FNS 2013 apoiará 
projetos sociais em todo Brasil 
c u j o s  t r a b a l h o s  e s t e j a m  
relacionados com o tema da CF 
deste ano “Fraternidade e 
Juventude”.

O  Fundo  Nac i ona l  de  
Solidariedade é composto por 40% 
de toda arrecadação da Coleta 
Nacional da Sol idar iedade, 
realizada em todas as dioceses, 
paróquias e comunidades no 
Domingo de Ramos. Os outros 60% 
da coleta permanecem nas Jornada Mundial da 
dioceses de origem e compõem o Juventude
Fundo Diocesano de Solidariedade.

A Jornada Mundial  da 
Confira edital completo no Juventude movimenta também o 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o  universo das artes. Em preparação 
para o maior evento do planeta, 
Fortaleza receberá a apresentação 
do musical Enlace - A Loja do 
Ourives, um texto escrito por João 
Paulo II, quando ainda era bispo na 

C o m u n i c a ç ã o  e  Cracóvia, Polônia. O musical terá 
apresentações no Teatro do Via Sul Participação Cidadã 
Shopping, de 13 a 16 de junho. 

O diretor geral do espetáculo 
Jô Santana esteve em Fortaleza, 
cumprindo uma maratona de 
atividades para tornar possível a 
apresentação do Musical que, 

http: / /cari tas .org.br/novo/fundo-
nacional-de-solidariedade-2013/

participação cidadã: meios e 
processos”, que também é o tema 
central do evento. Quem vai 
ministrar a conferência é o Prof. Dr. 
Muniz Sodré, que é professor 
emérito da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ).  A 
programação acadêmica do 
Mutirão segue até o dia 31 de 
outubro, com palestras, no horário 
da manhã, e Grupos de Trabalho 
(Gts), à tarde.

Os interessados em participar 
do Muticom deverão garantir sua 
i n s c r i ç ã o  n o  s i t e  
www.muticom.com.br

A conferência de abertura do 
8º Muticom vai acontecer no dia 28 
de outubro, às 09h, no ginásio de 
esportes da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN), e 
terá como tema “Comunicação e 
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segundo ele, marcará a cidade. “O um romance bem humorado e 
Enlace - A Loja do Ourives fala musicado, que mescla três tramas 
de  amor,  generos idade  e  românticas, com lirismo e beleza, 
compaixão: temas atemporais e p a s s a n d o  p o r  m o m e n t o s  
necessários nos dias de hoje”, falou fundamentais da história da 
o diretor. “Mais de 25 mil pessoas já humanidade no último século, 
assistiram às apresentações do vividos na Polônia romanceada 
Musical em São Paulo”, comentou. entre os anos de 1939 e 1989. 

O espetáculo chega a A Dramaturgia é de Elísio 
Fortaleza com nova montagem Lopes Jr., autor baiano, com vasta 
composta por artistas cariocas. experiência em teatro e TV, a 
Estrelando, a atriz global Claudia Direção Artística é de Roberto Lage, 
Ohana que no musical faz par prestigiado encenador paulista e a 
romântico com Rodrigo Phavanello. Direção Geral é de Jô Santana. O 
Também participam do elenco os elenco conta com 26 atores-
atores Claudia Lira, Marcos Breda, cantores e 10 músicos, e é 
Hugo Esteves, Bernardo Mesquita, protagonizada pela atriz Claudia 
Júlio Oliveira e Gisele Tigre. Ohana. 

A estreia em São Paulo contou 
Produtores Associados – com a presença e bênção do 

Adriana Muniz de Mello, Jô Santana cardeal arcebispo metropolitano 
e Maria de Lourdes F. Muniz de Dom Pedro Odilo Scherer e de Dom 
Mello, no Rio de Janeiro, em Raymundo Damasceno, presidente 
parceria com Caravana Produções da Conferência Nacional dos Bispos 
Artística, e Produção Nacional de do Brasil (CNBB). Para a Jornada 
Mensagem Produções Artísticas.Mundial da Juventude estão 

programadas apresentações Redação Semana Missionária 
especiais para bispos e convidados. de Fortaleza  -  Vanderlúcio Souza 
Ficará em cartaz durante todo o 
mês de julho no Rio de Janeiro. Em 

Novenas do Mês de MaioFortaleza foi marcada para o dia 25 
Encontram-se prontas na de maio audiência do diretor geral 

sede da CNBB Regional Nordeste 1 do espetáculo com o Arcebispo 
as Novenas para o mês de maio, Metropolitano Dom José Antonio. 
mês de Maria. Em comunhão com a 
Igreja Católica que celebra o Ano Mais sobre o musical
da Fé, o tema das Novenas deste 

Enlace - A Loja do Ourives é 
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ano é “Ano da Fé – Ano de Maria! movimentos sociais e outras 
O valor unitário é de 2,00 (dois articulações, estão previstos no 
reais). Informações pelo telefone programa do Seminário. Também 
(85) 3252 4046, na Sede da CNBB serão traçadas linhas de ação para 
Regional Nordeste I. a continuidade do processo da 5ª 

SSB. Veja aqui a grade do encontro. 
Além desses objetivos, o Seminário 
irá preparar o evento nacional de V Semana Soc ia l  
encerramento da 5ª SSB que 

Brasileira acontecerá de 2 a 5 de setembro de 
2013. 

Pastorais Sociais, organismos No dia 3 de abril passado o 
e movimentos socia is dão bispo presidente da Comissão 
continuidade ao processo nacional Episcopal Pastoral para o Serviço 
da 5ª Semana Social Brasileira da Caridade, da Justiça e da Paz, 

Nos dias 20, 21 e 22 de maio dom Guilherme Antônio Werlang, 
acontecerá em Brasíl ia um enviou uma carta convite a todos os 
Seminário Nacional da 5ª Semana Regionais da CNBB sobre o 
Social Brasileira – 5ª SSB, com seminário. Leia-a aqui na íntegra. 
tema “Estado do Bem Viver”. O Informações: Francisco 
Seminário acontecerá no Centro Vladimir, assessor de comunicação 
Cultural de Brasília – CCB, situado da 5ª SSB, tel. [85] 9969.7804, ou 
na L2 Norte, quadra 601 - DF. O padre Ari dos Reis, assessor da 
momento é parte do processo da 5ª Comissão Episcopal Pastoral para o 
SSB e tem como objetivo Serviço da Caridade, da Justiça e da 
aprofundar o Estado do Bem Viver. Paz (CNBB), [61] 2103.8323.
O assessor da Comissão Episcopal 
Pastoral para o Serviço da 
Caridade, da Justiça e da Paz Uma Nova Paróquia
(CNBB), padre Nelito Dornelas, 

O tema central da 51ª. 
disse que o encontro servirá para 

Assembleia Geral da Conferência 
que os participantes compartilhem 

Nacional dos Bispos do Brasil, que 
experiências vividas pelos diversos 

aconteceu entre os dias 10 e 19 de 
grupos envolvidos na 5ª SSB na 

abril próximo passado, foi: 
construção do Estado do Bem Viver. 

“Comunidade de comunidades - A 
Momentos de partilha e escuta 

Nova Paróquia”.  O evento 
sobre o “Estado que queremos”, a 

aconteceu na cidade de Aparecida 
partir da construção coletiva dos 

(SP) e reuniu 340 bispos entre os 
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diocesanos e eméritos. O tema afastaram, para que redescubram 
r e t o m a  a s  p r o p o s t a s  d o  a beleza, a alegria da fé em Jesus 
Documento  de  Aparec ida ,  Cristo, a importância da vivência 
colaborando para que tenhamos comunitária e dos sacramentos”. O 
paróquias menos centralizadas e Cardeal insiste que “é necessário 
mais missionárias. Ressalta o levar o Evangelho tanto aos que 
anúncio de Jesus, revelando que o nunca ouviram falar de Jesus 
Reino vai ser formado por uma quanto àqueles em cujas vidas o 
comunidade de discípulos. A Evangelho perdeu, de certo modo, 
metodologia que os bispos irão a sua força. Para isso, temos que ir 
seguir é que durante o ano 2013 as às periferias de nossas cidades, 
paróquias, as dando espaço 
comunidades, os para os leigos 
regionais e as exercerem a sua 
dioceses tentarão m i s s ã o  d e  
aplicar na prática colaboradores e 
as orientações do responsáveis pela 
tema, e o texto missão que Jesus 
f ina l  só será Cristo confiou à 
c o n c l u í d o  n a  sua Igreja”. Em 
Assembleia Geral outras palavras a 
dos Bispos em Igreja tem que 
2014. Quer dizer, descentralizar as 
entre agora e a paróquias, dando 
p r ó x i m a  m u i t o  m a i s  
Assembleia Geral, os bispos, atenção à rede de comunidades 
p a d r e s ,  e  p a r o q u i a n o s  pequenas.  Nas palavras do 
participantes devem formular Arcebispo de Recife, Dom Fernando 
diretrizes para a renovação Saburido: “A paróquia tem que ser 
pastoral e a revitalização do formada por uma rede de 
sentido comunitário das paróquias, comunidades. Não uma paróquia 
formando comunidades menores e de manutenção, de conservação, 
mais atuantes. mas a que sai ao encontro das 

O Cardeal Arcebispo de pessoas. A vida da paróquia não 
Aparecida (SP), Dom Raimundo pode se concentrar só na matriz, o 
Damasceno Assis, afirmou que “é seu raio tem que alcançar toda a 
preciso ir à busca dos que se p o p u l a ç ã o  d a q u e l a  á r e a  
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geográfica”. comunidades de fé devem 
O Redentorista Dom Darci, aproximar as pessoas, unir 

bispo auxiliar da Arquidiocese de famílias, fortalecer as relações 
Aparecida, fez uma observação mútuas e facilitar aos fiéis assumir 
interessante. Para ele “a paróquia juntos a missão evangelizadora da 
não deve ser entendida apenas Igreja. Comunidades onde as 
como uma divisão territorial, mas pessoas se conhecem, se amam, se 
como uma divisão afetiva, ajudam mutuamente, assumem 
emocional”. Com razão, Dom Darci responsabi l idades juntos e 
afirmou que “muitos participam da especialmente onde os fiéis 
paróquia, não porque moram t r a b a l h a m  n a  m i s s ã o  
naquele bairro ou região, mas por evangelizadora da Igreja.  As 
adesão, porque se identificam com pequenas comunidades devem 
o santo padroeiro, o padre ou atender e compreender melhor à 
padres responsáveis, ou os juventude porque, às vezes, as 
movimentos que ali atuam”. novas gerações não visualizam a 

Para transformar a paróquia importância do aspecto da religião 
n u m a  c o m u n i d a d e  d e  em suas v idas.  As novas 
comunidades precisamos utilizar a comunidades precisam atender 
formação continuada dos padres, melhor os idosos e acolher os 
líderes de pastorais e movimentos. movimentos. Finalmente, estas 
É necessário oferecer-lhes novos pequenas comunidades devem 
treinamentos para acompanhar as ser: comunidades de fé, de culto, 
comunidades. Hoje em dia muitas de caridade, comunidades vivas e 
das nossas paróquias são somente d i n â m i c a s  d e  d i s c í p u l o s  
lugares onde nós atendemos os missionários de Jesus Cristo.
paroquianos. Aí os padres 
administram os sacramentos, Pe. Dr. Brendan Coleman Mc 
celebram as missas, orientam os Donald
fiéis, reúnem as lideranças das Redentorista e Assessor da 
pastorais, etc. Agora o padre e os CNBB Reg. NE1
líderes da paróquia têm de sair e 
organizar novas comunidades, 
especialmente em áreas pobres na 
periferia da paróquia onde o povo 
está espiritual e socialmente 
abandonado. Estas pequenas 
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Agenda da Arquidiocese junho de 2013

Agenda do Arcebispo - Maio de 2013
Dia............Hora ........Atividade ..............................................................................................................................................Local
1 e 2 ........... .... ..............Encontro dos padres até 5 anos de Ordenação ...........................................................................................Beberibe
3 .................8h00min ...Audiências ........................................................................................................................Residência Arquiepiscopal 
...................9h00min ...Conselho de Formadores dos Seminários Arquidiocesanos.....................................Residência Arquiepiscopal
...................19h00min .Dedicação da Igreja Matriz do Menino Jesus............................................................Conj. Industrial, Maracanaú
4 .................8h30min ...Encontro de formação com os seminaristas da ArquidioceseSeminário Arquidiocesano São José – Teologia 
...................19h00min .Crisma na Comunidade São Francisco – Paróquia N. Sra do Perpétuo Socorro .Carlito Pamplona, Fortaleza
5 ................10h00min .Audiências ........................................................................................................................Residência Arquiepiscopal
...................18h00min .Missa..................................................................................................................................Residência Arquiepiscopal
6 .................8h00min ...Audiências ........................................................................................................................Residência Arquiepiscopal
6 a 9 .......... .... ..............Encontro dos padres de mais de 5 até 10 de Ordenação ...........................................................................Beberibe
9 a 12 ......... .... ..............Visita Pastoral na Paróquia São Pedro............................................................................Barra do Ceará, Fortaleza
13 ...............5h00min ...Missa no Santuário de Fátima ........................................................................................................Fátima, Fortaleza
14 ...............9h00min ...Reunião com a PASCOM – Regional NE1....................................................................................Fátima, Fortaleza
...................17h30min .Conselho Econômico Arquidiocesano ....................................................................................Cúria Metropolitana
15 ...............9h00min ...Conselho Presbiteral ............................................................................Centro de Pastoral “Maria, Mãe da Igreja”
...................15h00min .Conselho Episcopal .........................................................................................................Residência Arquiepiscopal
...................18h00min .Missa com a Pastoral Familiar na Paróquia Nossa Senhora da Paz .......................................Aldeota, Fortaleza
16 ...............8h00min ...Audiências ........................................................................................................................Residência Arquiepiscopal
...................18h30min .Missa no Seminário Arquidiocesano São José – Teologia .......................................................Castelão, Fortaleza
................... .... ..............Encontro de formação com os seminaristas de 4º. Ano de Teologia .....................................Castelão, Fortaleza
17 ...............9h00min ...Equipe de Formadores do Seminário de Filosofia......................................................Antônio Bezerra, Fortaleza
18 ...............7h30min ...Programa de “Vida Missionária” na Rádio Dom Bosco ..............................................Virgílio Távora, Fortaleza
...................20h00min .Vigília de Pentecostes ..........................................................................................................Catedral Metropolitana
19 ...............8h00min ...Instalação da Paróquia Nossa Senhora de Fátima .........................................................Álvaro Weyne, Fortaleza
...................19h00min .Crisma na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro......................................Carlito Pamplona, Fortaleza
20 a 23 ....... .... ..............Encontro dos padres de mais de 10 anos de Ordenação ......................................................Majorlândia, Aracati
24 ...............8h00min ...Audiências ........................................................................................................................Residência Arquiepiscopal
25 ...............9h00min ...Audiências ........................................................................................................................Residência Arquiepiscopal
...................19h00min .Missa na Festa de Nossa Senhora da Penha ...........................................................................Paripueira, Beberibe
26 ...............9h00min ...Missa – renovação de votos religiosos – Irmãs dos Anjos.......................................................Serrinha, Fortaleza
...................19h00min .Missa de Nossa Senhora de Fátima ...............................................................................Acaracuzinho, Maracanaú
28 ...............9h00min ...Audiências ........................................................................................................................Residência Arquiepiscopal
...................15h00min .CONSUP da FCF – Faculdade Católica de Fortaleza ..........................................................Seminário da Prainha
29 ...............8h00min ...Audiências ........................................................................................................................Residência Arquiepiscopal
...................18h30min .Missa no Seminário Arquidiocesano São José – Filosofia............................................................Antônio Bezerra
................... .... ..............Encontro com os seminaristas de 3º. Ano de Filosofia .................................................................Antônio Bezerra
30 ............... .... ..............SOLENIDADE - CORPUS CHRISTI ............................................................................................................................
...................16h00min .Missa e Procissão ............................Santuário do SS Sacramento (São Benedito) até a Catedral Metropolitana
31 ............... .... ..............Bênção da Imagem de Nossa Senhora na Praça da Matriz do Imaculado Coração de Maria.Henrique Jorge, 

1-13 ............ .... ..............RE São Francisco: Festa de Santo Antônio..................................................................................................Caridade
1 ................. .... ..............RE NS Palma: Acolhimento Capela Ano da Fé................................................................................................Ocara
1 ................. .... ..............Pastorais Sociais, CEBs e Organismos: Retiro.............................................................................................................
1 ................. .... ..............REM Bom Jesus: Reunião dos MESCs...................................................................................................Santa Cecília
1 .................8h30 ..........REM NS Conceição: 5ª Urgência – Reunião da Comissão e Estudo da DSI ........................................Messejana
1 .................8h30 ..........REM São José: Equipes Paroquiais Liturgia ...................................................................................................Fátima
1 .................8h30 ..........REM São José: Reunião do Setor Juventude ..............................................................................................................
1 .................9h ..............Arcebispo: Reunião com os seminaristas ............................................................................................Propedêutico
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1 .................9h ..............SEJAF: Reunião ................................................................................................................................................CPMMI
1 .................15h ............Pastoral Familiar: Conselho Arquidiocesano ...............................................................................................CPMMI
1 .................16h ............Pastoral Afro: Reunião ....................................................................................................................................CPMMI
1 .................19h ............RE São Pedro e São Paulo: Entrega da Capela Missionária a Pacajus e Comunidades.................Pindoretama
2 .................8h ..............CPT: Animação da missa na TV ..............................................................................................................................TV
2 .................8h ..............REM NS Assunção: Reunião da Urgência Casa da Iniciação à vida cristã ...............................Antônio Bezerra
2 ................. .... ..............REM Bom Jesus: Reunião Pastoral do Batismo .........................................................................................................
3 ................. .... ..............CNBB NE 1: Encontro Regional de Liturgia...........................................................................................Sede CNBB
3 .................14h ............PPR: Reunião dos agentes da pastoral...........................................................................................................CPMMI
3 ................. .... ..............RE NS Palma: Visita Episcopal...........................................................................................................................Ocara
3 .................17h30 ........Pastorais Sociais, CEBs e Organismos: Equipe de articulação...................................................................CPMMI
3-13 ............ .... ..............RE São Francisco: Festa de Santo Antônio.....................................................................................................Caiçara
4 .................8h30 ..........CRB: Reunião da Diretoria......................................................................................................................Sede da CRB
4 .................9h ..............REM NS Conceição: Reunião do clero .........................................................................................................................
4-6 .............. .... ..............CNBB NE 1: CONSER....................................................................................................................................Fortaleza
5 ................. .... ..............CRB: Encontro dos Formadores ............................................................................................................Sede da CRB
5 .................18h30 ........REM São José: Coordenação Pastoral......................................................................................................Sala Região
6 .................8h ..............RE São Pedro e São Paulo: Encontro do Clero............................................................................................Caponga
6 .................8h30 ..........REM São José: Reunião dos Presbíteros .......................................................................................................CPMMI
6 .................9h ..............CAL: Reunião Coordenação.................................................................................................................Casa do Leigo
6 .................14h30 ........REM Sagrada Família: Coordenação Pastoral ..........................................................................................Escritório 
6 .................16h ............REM Sagrada Família: Conselho Econômico ............................................................................................Escritório 
6 ................. .... ..............RE NS Palma: Visita Episcopal ...........................................................................................................Guaramiranga
6-9 .............. .... ..............CNBB NE 1: Encontro de Formação das CEBs .................................................................................................Crato
7 .................8-12h.........Solenidade do Sagrado Coração de Jesus: Manhã de oração pela Santificação do clero ......Coração de Jesus
7-9 ..............8h ..............REM NS Prazeres: Missão Jovem nas áreas pastorais ...........................................Araturi, Jurema, Guadalajara
7-9 .............. .... ..............CNBB NE 1: Encontro Regional de Catequese .................................................................................................Crato
7-9 .............. .... ..............IAM:  Congresso Missionário Estadual ...........................................................................................................Iguatu
7-9 .............. .... ..............Encontro Nacional das Juventudes – Semana Social Brasileira ..................................................................Brasília
8 .................8h ..............RE NS Palma – Pastoral Vocacional: Encontro ........................................................................................Salesianas
8 .................8h ..............REM NS Prazeres: 2ª Urgência: Igreja casa de Iniciação de Vida Cristâ...................................Planalto Caucaia
8 .................8h ..............REM NS Prazeres: Encontro Mariano ....................................................................................................Guadalajara
8 .................8h ..............REM NS Assunção: Encontro dos secretários e secretárias paroquiais da Região....................Conjunto Ceará
8 .................8h ..............RE São Pedro e São Paulo - Setor Juventude: Coordenação da Juventude das Paróquias .................Guanacés
8 .................8h ..............Catequese:  Coordenação Arquidiocesana....................................................................................................CPMMI
8 .................8 a 11h ......Diaconato Permanente: Reunião Geral – Formação com o Sr. Arcebispo................................................CPMMI
8 .................8-12h.........PAMEN: Encontro com os Núcleos de Base.................................................................................................CPMMI
8 .................8h ..............IAM:  Escola Formação Animação Missionária ..........................................................................................CPMMI
8 .................9h ..............REM NS Prazeres: Pastoral do Dizimo ..................................................................................................Guadalajara
8 .................9h ..............REM Sag. Família: Encontro Setor Juventude ............................................................................................Pajuçara
8 .................9h ..............Coroinhas: Encontro arquidiocesano...........................................................................................................................
8 .................13h ............CEBs: Coordenação arquidiocesana ..............................................................................................................CPMMI
8 .................15h ............REM NS Assunção: Coordenação da PASCOM ...........................................................................................Carlito 
9 .................8-12h.........REM Sag. Família: Curso Ministro da Palavra ............................................................................................Pajuçara
9 .................9-12h.........REM Bom Jesus: Reunião Ministro da Palavra........................................................................................Parangaba
10 ...............8h ..............REM Sag. Família: Lazer do Clero da Região .............................................................................................................
10 ...............18h ............REM NS Prazeres: Coordenação do Conselho .....................................................................................Guadalajara
11 ...............9h ..............Arquidiocese: Reunião coordenação pastoral ..............................................................................................CPMMI
11 ...............9h ..............RE Praia S. Pedro e S. Paulo: Coordenação................................................................................................Guanacés
11 ...............17h30 ........Arquidiocese: Reunião Conselho Econômico...................................................................................................Cúria 
11 ............... .... ..............RE NS Palma: Reunião Apostolado da Oração .................................................................................Sal. Paroquial
12 ...............9h ..............Arquidiocese: Conselho Presbiteral ...............................................................................................................CPMMI
12 ...............15 ..............Arquidiocese: Conselho Episcopal .......................................................................................................Res episcopal
13 ............... .... ..............REM São José: Festa de Santo Antônio.................................................................................................Paróquia Paz
13 ............... .... ..............REM São José – Paróquia das Dores: Festa de Santo Antônio .......................................................Otávio Bonfim
13 ...............20h ............ECC: Reunião dos Conselhos Setoriais ......................................................................................................Paróquias
15 ............... .... ..............PPR: passeio dos agentes ......................................................................................................................Praia Presídio
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15 ...............8h  ............REM NS Conceição – 2ª Urgência: Encontro para Catequistas – Prioridade Crisma........................Messejana.
15 ...............8h ..............REM NS Prazeres: Pastoral Familiar ......................................................................................................Guadalajara
15 ...............8h ..............REM NS Prazeres: Pastoral do Batismo .................................................................................................Guadalajara
15 ...............8-12h.........Grito dos Excluídos: Reunião Plenária .........................................................................................................CPMMI
15 ...............8-16h.........RE São Pedro e São Paulo: Escola Formação .............................................................................................Guanacés
15 ...............8-12h.........REM Bom Jesus - Pastoral do Dízimo: Encontro da equipe de coordenação .....................Aparecida, Montese
15 ...............8h30 ..........Pastoral do Dízimo: Equipe arquidiocesana.................................................................................................CPMMI
15 ...............8h30 ..........Pastoral AIDS Regional Nordeste 1: Reunião ..............................................................................................CPMMI
15 ...............9h ..............Arquidiocese: Reunião do Conselho Pastoral .............................................................................................CPMMI
15 ...............9h ..............REM NS Prazeres: 5ª Urgência: igreja a Serviço da Vida Plena para todos......................................Guadalajara
15 ...............14h ............REM NS Assunção: Coordenação Juventude ...................................................................................Álvaro Weyne
15 ...............19h ............SEJAF: Vigília  Jovens Adoradores do Santíssimo .................................................................Santuário de Fátima
15-16 .......... .... ..............Pastoral Vocacional: Encontro Diocesano ...........................................................................................Propedêutico
15-16 .......... .... ..............CEBs: Trezinho - Encontro de Coordenação .............................................................................................Fortaleza
15-23 .......... .... ..............Pastoral dos Migrantes: Semana do Migrante ...........................................................................................................
16 ...............7h ..............PPI: Encontro arquidiocesano com os coordenadores paroquiais ............................................................CPMMI
16 ...............7h30 ..........ECC: Formação Casais Coordenadores (1ª, 2ª e 3ª Etapas).........................................................................CPMMI
16 ...............8h ..............FAMEC: Dia de Espiritualidade ...................................................................................................................................
16 ...............8 a 12h ......Pastoral Familiar: Encontro de Formação do Setor Pós-Matrimonial.......................................................CPMMI
16 ...............8-12h.........Juventude Missionária: Escola de Formação ...............................................................................................CPMMI
16 ............... .... ..............CRB: Reunião do GRENI - Visita..................................................................................................................................
17 ...............8h ..............RE São Pedro e São Paulo: Encontro dos secretários e secretárias paroquiais .....................................Guanacés
17-21 .......... .... ..............Halleluya ..........................................................................................................................................................................
18 ...............8-11h.........Comissão de Sustentação dos Presbíteros.....................................................................................................CPMMI
18 ...............9h ..............Arcebispo: Reunião com Formadores do Seminário de Teologia ....................................Seminário de Teologia
18 ...............9h ..............Secretariado: Reunião com secretários e secretárias das Regiões Episcopais..........................................CPMMI
18 ...............20h ............REM NS Assunção: Coordenação e Conselho Econômico ......................................................................................
19-26 .......... .... ..............Pastoral da Sobriedade: Semana Nacional de Combate às Drogas .........................................................................
20 ...............9h ..............Reunião Comissão do Fundo de Solidariedade ...........................................................................................CPMMI
20 ...............9h ..............REM NS Assunção: Encontro do Clero ......................................................................................................................
20 ...............9h ..............CAL: Reunião Coordenação.................................................................................................................Casa do Leigo
20-23 .......... .... ..............Arquidiocese: Visita Pastoral à Paróquia Imaculado Coração de Maria, REM Bom Jesus.......Henrique Jorge
21 ...............8h ..............REM NS Prazeres: Visita do Vigário ao Padre ..........................................................................................................
21 ...............14h30 ........CRB: Serviço de Animação Vocacional.................................................................................................Sede da CRB
21-23 .......... .... ..............CNBB NE 1: II Fórum Regional do Laicato .....................................................................................................Iguatu
22 ...............7h ..............PPR: Retiro.........................................................................................................................................................Pacheco
22 ...............7h30 ..........REM NS Prazeres: Conselho Pastoral .........................................................................................................Tabapuá
22 ...............8h ..............REM NS Prazeres: Curso para novos ministros do MESC..................................................................Guadalajara
22 ...............8h ..............RE São Pedro e São Paulo: Conselho Pastoral ..........................................................................................Guanacés
22 ...............8h30 ..........REM São José: Conselho Pastoral ..................................................................................................................CPMMI
22 ...............8h30 ..........REM NS Conceição: Conselho Pastoral ....................................................................................................Messejana
22 ...............8h30 ..........REM NS Assunção: Conselho Pastoral ....................................................................................................Rio Branco
22 ............... .... ..............REM Bom Jesus: Conselho Pastoral .................................................................................................Henrique Jorge
22 ............... .... ..............REM NS Conceição – 3ª Urgência: Reunião avaliativa ...........................................................................Messejana
22 ...............14h30 ........REM NS Conceição: Enc. Ministros da Palavra .......................................................................................Messejana
22 ............... .... ..............RE NS Palma: Reunião 4ª urgência ...............................................................................................................Baturité
23 ...............7h30 ..........ECC: Formação Casais Coordenadores de Círculos (1ª Etapa)..................................................................CPMMI
23 ...............8-12h.........REM Sag. Família: Curso Ministro da Palavra ............................................................................................Pajuçara
23 ............... .... ..............Pastoral dos Surdos: Festa Junina ..........................................................................................................F. Smaldone
24 ............... .... ..............Solenidade da Natividade de São João Batista ...........................................................................................................
24 ............... .... ..............REM São José – Paróquia São João Batista: Festa do Padroeiro – Natividade de São João ...................Tauape
25 ...............8h30 ..........Pastoral Carcerária: reunião da coordenação ..............................................................................................CPMMI
25 ...............18h30 ........Festa da Vida: Reunião ampliada...................................................................................................................CPMMI
26 ...............17h ............PASCOM: Coordenação arquidiocesana ......................................................................................................CPMMI
27 ...............8h ..............REM NS Prazeres: Encontro dos Padres .........................................................................................................Pecém
27 ...............14h ............Centro de Defesa: Encontro Plano de Trabalho ..........................................................................................CPMMI
27 ...............16h30 ........CAL e Coordenação Arquidiocesana de Catequese: Programa “A voz do Laicato”............Rádio Dom Bosco
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27 ...............19h ............REM Sag. Família: Abertura da Visita Pastoral .........................................................................................Pacatuba
27 ............... .... ..............RE NS Palma: Lazer dos Padres.........................................................................................................................Pacoti
27-30 .......... .... ..............Arquidiocese: Visita Pastoral à Paróquia Nossa Senhora da Conceição, na REM Sag. Família ........Pacatuba
28 ............... .... ..............PPR: Aniversário da Casa do Povo da Rua.....................................................................................................Centro
28 ............... .... ..............CNBB NE 1: Reunião da CBJP ..................................................................................................................Sede CNBB
28 ...............9h ..............REM Sagrada Família: Reunião do Clero ...................................................................................................Pacatuba
28 ...............9h ..............Arquidiocese: Reunião Equipe de Campanhas............................................................................................CPMMI
28 ............... .... ..............RE São Francisco: Estudo da Equipe do Catecumenato.............................................................................Canindé
29 ...............8-12h.........REM Sagrada Família: Conselho Pastoral ..................................................................................................Pacatuba
29 ...............8 a 13h ......Pastoral dos Migrantes: Seminário de Mobilidade Humana ....................................................................CPMMI
29 ............... .... ..............RE NS Palma: Conselho Pastoral e Formação ..........................................................................................Aracoiaba
29 ...............8h ..............REM NS Prazeres: 3ª Urgência: Igreja Lugar de Animação Biblica da vida e Pastoral .................Guadalajara
29 ............... .... ..............RE São Francisco: Conselho Pastoral ..........................................................................................................Paramoti
29 ...............8h30 ..........Arquidiocese: Escola Diaconal .......................................................................................................................CPMMI
29 ...............8h30 ..........REM NS Assunção: Reunião da Comissão Igreja a serviço da vida .......................................................................
29 ...............15h ............ECC: Reunião do Conselho Arquidiocesano................................................................................................CPMMI
30 ............... .... ..............Solenidade de São Pedro e São Paulo ..........................................................................................................................
30 ...............19h ............REM Sagrada Família: Encerramento da Visita Pastoral .........................................................................Pacatuba

www.arquidiocesedefortaleza.org.br

Visite nosso portal
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 Contribuição Paroquial - abril de 2013
H I S T Ó R I C O

REGIÃO SÃO JOSÉ último mês % último mês

Recebido Rerente VALOR Recebido Rerente VALOR

01- N.Sra.Lourdes - Dunas mar/13 mar/13 988,40          3 mar/13 mar/13 296,52            

02- São Benedito mar/13 mar/13 1.400,19       3 mar/13 mar/13 420,06            

03- Navegantes abr/13 abr/13 1.468,71       3 abr/13 abr/13 440,61            

04- Catedral mar/13 mar/13 2.289,29       5 mar/13 mar/13 1.144,64        

05- Cidade 2000 mar/13 mar/13 1.400,40       3 mar/13 mar/13 420,20            

06- Cristo Rei mar/13 mar/13 4.524,03       3 mar/13 mar/13 1.357,20        

07- Fátima abr/13 abr/13 15.565,28     5 abr/13 abr/13 7.782,64        

08- Monte Castelo fev/13 fev/13 1.696,10       5 fev/13 fev/13 849,05            

09- Mucuripe mar/13 mar/13 3.806,44       5 mar/13 mar/13 1.903,22        

10- Santa Luzia mar/13 mar/13 4.462,20       5 mar/13 mar/13 2.231,10        

11- São Vicente de Paulo mar/13 mar/13 10.621,85     5 mar/13 mar/13 5.310,93        

12- Sant Sag.Coração de Jesus mar/13 mar/13 2.102,00       10

13- Paróquia N.Sra. Da Paz mar/13 mar/13 9.267,33       5 mar/13 mar/13 4.633,67        

14- N.Sra. Do Carmo mar/13 mar/13 2.102,36       5 mar/13 mar/13 1.051,18        

15- N.Sra. Dos Remédios mar/13 mar/13 1.371,50       3 mar/13 mar/13 411,45            

16- Tauape mar/13 mar/13 1.813,80       3 mar/13 mar/13 544,14            

17- São Gerardo mar/13 mar/13 4.306,14       5 mar/13 mar/13 2.153,07        

18- Piedade mar/13 Fev-mar/13 8.808,52       5 mar/13 Fev-mar/13 4.404,26        

19- Parquelandia mar/13 mar/13 1.680,00       5 mar/13 mar/13 840,00            

20- N.Sra.das Dores mar/13 mar/13 2.646,31       3 mar/13 mar/13 793,89            

21- Cap. Santa Filomena mar/13 mar/13 1.700,00       10

22- São José - Papicu mar/13 mar/13 2.431,50       3 mar/13 mar/13 597,19            

23- Cap. Menino Jesus de Praga abr/13 abr/13 300,00          10

24- Reitoria São Judas Tadeu abr/13 abr/13 1.789,62       3 abr/13 abr/13 536,88            

25- Igreja da Prainha mar/13 10

26- N.Sra.Aparecida-Praia Futuro mar/13 mar/13 801,10          3 mar/13 mar/13 240,33            

27-N.Sra.de Lourdes - B.Ellery mar/13 mar/13 1.432,57       3 mar/13 mar/13 429,77            

TOTAL  1 90.775,64     TOTAL  1 38.792,00      

01-  S.Fcº de Assis - Canindezinho Out/2012 3 Out/2012

02- Area Past. do Planalto do Pici mar/13 Fev-mar/13 2.711,71       3 mar/13 Fev-mar/13 813,51            

03- Nazaré e Capelas mar/13 mar/13 7.256,25       10

04- Vila União mar/13 mar/13 1.916,63       5 mar/13 mar/13 574,99            

05- Parangaba mar/13 mar/13 7.401,91       5 mar/13 mar/13 3.227,29        

06- S.Raimundo Nonato mar/13 mar/13 2.477,47       3 mar/13 mar/13 743,24            

07- São Pio X mar/13 mar/13 2.262,77       3 mar/13 mar/13 1.131,38        

MITRA DE FORTALEZA COMISSÃO DO CLERO

Recebido abril/13 Recebido abril/13

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

BOM JESUS DOS AFLITOS último mês % último mês

( CONTINUAÇÃO) Recebido Rerente VALOR Recebido Rerente VALOR

08- Bom Jardim mar/13 mar/13 2.840,57    5 mar/13 mar/13 1.420,29        

09- Henrique Jorge mar/13 mar/13 2.132,35    3 mar/13 mar/13 639,71            

10- João XXIII  mar/13 mar/13 6.006,42    3 mar/13 mar/13 1.801,93        

11-N.Sra .Aparecida-Montese mar/13 mar/13 2.619,70    5 mar/13 mar/13 1.309,85        

12- Paroquia  N.Sra .de Sa lete dez/12 dez/12 1.775,02    3 dez/12 dez/12 887,51            

13- Area  Past. Sta  Paula  Frass inetti mar/13fev-mar/13 2.493,51    3 mar/13 fev-mar/13 748,04            

TOTAL  2 41.894,31   TOTAL  2 13.297,74      

01- São Pedro - Barra  do Ceará mar/13 mar/13 1.774,59    3 mar/13 mar/13 532,38            

02-  Granja  Portugal (abr11a jn.12) mar/13 mar/13 2.286,44    3 mar/13 mar/13 1.143,37        

03- Area  Past. Alvaro Weyne mar/13 mar/13 2.142,70    3 mar/13 mar/13 642,80            

04- Area  Past. do Genibaú abr/13mar-abr/13 3.837,91    5 abr/13 mar-abr/13 1.151,37        

05- N.Sra .Assunção mar/13 mar/13 5.222,49    5 mar/13 mar/13 2.284,22        

06- Antonio Bezerra mar/13 mar/13 2.890,76    5 mar/13 mar/13 1.445,38        

07- Carl i to Pamplona mar/13 mar/13 3.104,36    5 mar/13 mar/13 1.552,18        

08- Conjunto Ceará abr/13abr-abr/13 6.364,80    5 abr/13 abr-abr/13 3.182,40        

09- Cris to Redentor fev/13 fev/13 2.421,50    5 fev/13 fev/13 1.210,75        

10- Jardim Iracema fev/13 jan-fev/13 3.635,07    3 fev/13 jan-fev/13 1.090,52        

11- N.Sra .das  Graças-Pi rambu mar/13 mar/13 1.745,00    3 mar/13 mar/13 523,50            

12- S.Pedro e S.Paulo mar/13 mar/13 2.508,68    3 mar/13 mar/13 752,60            

13- Area  Past. São Fco - V. Velha fev/13 3 fev/13

14- Area  Past. Nossa  Senhora mar/13jan-mar/13 6.992,84    5 mar/13 jan-mar/13 3.496,42        

TOTAL  3 44.927,14 TOTAL  3 19.007,89      

01- Aerolandia mar/13 mar/13 2.075,30    10

02- Manoel  Sáti ro mar/13jan-mar/13 6.279,72    3 mar/13 jan-mar/13 2.320,18        

03- N.Sra . Da Glória  e Capelas mar/13 mar/13 14.182,98 5 mar/13 mar/13 7.091,49        

04- Al to Alegre (08-12/10..01/11) mar/13 mar/13 1.075,18    3 mar/13 mar/13 322,55            

05- Dias  Macedo mar/13 mar/13 2.030,69    3 mar/13 mar/13 609,21            

06- Eusébio mar/13 mar/13 2.347,45    5 mar/13 mar/13 1.223,73        

07- Lagoa Redonda jan/13 Jan/festas 1.217,30    3 jan/13 Jan/festas 215,16            

08- Ssma. Trindade mar/13 mar/13 4.722,95    3 mar/13 mar/13 1.416,90        

09- Maraponga mar/13fev-mar/13 5.247,71    3 mar/13 fev-mar/13 1.574,30        

10- Messejana fev/13 fev/13 4.004,56    5 fev/13 fev/13 2.002,28        

11- Mondubim mar/13 mar/13 3.304,90    10

12- São Diogo - Ca jazei ras fev/13 3 fev/13

13- São João Eudes fev/13 fev/13 3.802,17    5 fev/13 fev/13 1.901,08        

14- São José - Edson Queiroz mar/13 mar/13 2.074,95    5 mar/13 mar/13 1.037,47        

15- Sag.Cor.de Jesus/Stª Luzia mar/13 mar/13 620,87       3 mar/13 mar/13 186,26            

16- N.Sra .das  Graças-Pq.Stª Mª mar/13 mar/13 797,58       3 mar/13 mar/13 239,27            

17- N.Sra .Mãe Ssma mar/13 mar/13 3.250,15    3 mar/13 mar/13 975,05            

18- Tancredo Neves  e Capelas dez/12 5 dez/12

19- Conjunto Pa lmeira mar/13 mar/13 3.414,95    3 mar/13 mar/13 1.024,48        

20- Area  Past.N.Sra .do Bras i l mar/13 mar/13 946,00       10

21- Area  Pastora l  do Barroso mar/13 mar/13 1.996,67    3 mar/13 mar/13 449,30            

TOTAL  4 63.392,08 TOTAL  4 22.588,71      

Recebido abril/13 Recebido abril/13

REGIÃO N. SRA.DA ASSUNÇÃO

REGIÃO  N. SRA DA CONCEIÇÃO

MITRA DE FORTALEZA COMISSÃO DO CLERO

49

Boletim Informativo - maio de 2013



H I S T Ó R I C O

NOSSA SRA DOS PRAZERES último mês % último mês

Recebido Rerente VALOR Recebido Rerente VALOR

01- N.Sra.Graças e S. Pedro - Icarai Nov/11 3

02- Area Pastoral  do Araturi mar/13 mar/13 1.656,19    3 mar/13 mar/13 496,87        

03- Area Past. Conj.Mal. Rondon mar/13 mar/13 395,72       10

04- Parque Potira mar/13 Fev-ma r/13 3.734,65    5 mar/13 Fev-ma r/13 1.120,39    

05- Area Past. Parque Guadalajara mar/13 mar/13 780,49       3 mar/13 mar/13 234,15        

06- Parque Tabapuá mar/13 mar/13 1.074,64    3 mar/13 mar/13 322,39        

07- Capuan mar/13 mar/13 1.746,38    3 mar/13 mar/13 506,40        

08- Caucaia mar/13 mar/13 2.732,19    5 mar/13 mar/13 1.366,09    

09- São Gonçalo do Amarante mar/13 mar/13 1.330,00    3 mar/13 mar/13 399,00        

10- Conjunto Nova Metropole mar/13 mar/13 2.220,31    5 mar/13 mar/13 1.110,16    

11- Pecem mar/13 mar/13 1.130,40    3 mar/13 mar/13 339,12        

12 -Planalto Caucaia abr/13mar-abr/13 2.723,77    3 abr/13 mar-abr/13 817,14        

13- Croatá mar/13 mar/13 800,67       3 mar/13 mar/13 240,20        

14- Area Past. Parque Albano mar/13 mar/13 1.122,93    mar/13 mar/13 336,88        

TOTAL  5 21.448,34 TOTAL  5 7.288,79    

01- Guaiuba mar/13 mar/13 3.215,02    3 mar/13 mar/13 1.040,56    

02- Itaitinga mar/13 mar/13 1.484,52    10

03- Maranguape mar/13 mar/13 3.176,56    5 mar/13 mar/13 1.588,28    

04- Maracanaú mar/13 mar/13 4.555,69    5 mar/13 mar/13 2.277,85    

05- Pacatuba (maio/nov-11) ago/12 ago/12 1.177,00    3 ago/12 ago/12 353,10        

06- Pajuçara mar/13 mar/13 5.293,23    5 mar/13 mar/13 2.646,61    

07- Tabatinga (Abr/11 a Mar/12) mar/13 mar/13 1.285,89    3 mar/13 mar/13 385,75        

08- Conj.Industrial mar/13 mar/13 2.187,30    5 mar/13 mar/13 1.093,65    

09- Jereissati-Timbó mar/13 mar/13 2.224,74    3 mar/13 mar/13 667,42        

10- S.Fcº das Chagas - Jereissati  II mar/13 mar/13 2.032,81    3 mar/13 mar/13 609,84        

TOTAL  6 26.632,76 TOTAL  6 10.663,06  

01- Aruarú abr/13 fev-abr/13 2.020,34    3 abr/13 fev-abr/13 606,10        

02- Horizonte mar/13 mar/13 2.605,63    5 mar/13 mar/13 1.302,82    

03- Aquiraz mar/13 mar/13 2.749,65    3 mar/13 mar/13 374,53        

04- Beberibe fev/13 fev/13 1.264,35    3 fev/13 fev/13 379,30        

05- Cascavel mar/13 mar/13 3.014,47    5 mar/13 mar/13 1.507,24    

06- Chorozinho mar/13 mar/13 1.268,50    3 mar/13 mar/13 380,55        

07- Guanacés (ago/09 a dez/11) fev/13 fev/13 526,49       3 fev/13 fev/13 157,95        

08- Pacajus mar/13 mar/13 3.625,02    5 mar/13 mar/13 1.812,50    

09- Parajurú mar/13 mar/13 965,14       3 mar/13 mar/13 289,54        

10- Pindoretama mar/13 mar/13 2.612,30    5 mar/13 mar/13 1.306,15    

11- Pitombeiras abr/13 abr/13 571,22       3 abr/13 abr/13 171,36        

12- Sucatinga mar/13 mar/13 1.407,49    3 mar/13 mar/13 371,99        

13- Tapera mar/13 mar/13 798,75       3 mar/13 mar/13 239,30        

14- Caponga mar/13 mar/13 782,06       3 mar/13 mar/13 234,62        

TOTAL  7 24.211,41 9.133,95    

Recebido abril/13 Recebido abril/13

REGIÃO SAGRADA FAMILIA

REGIÃO PRAIA -SÃO PEDRO E S.PAULO

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

REGIÃO  N.SRA. DA PALMA último mês %último mês

Recebido Rerente VALOR Recebido Rerente VALOR

01- Acarape abr/13 abr/13 1.546,02      3 abr/13 abr/13 463,80           

02- Antonio Diogo mar/13 mar/13 1.292,39      3 mar/13 mar/13 387,72           

03- Aracoiaba mar/13 mar/13 2.898,41      5 mar/13 mar/13 1.449,20       

04- Aratuba mar/13 mar/13 1.557,30      3 mar/13 mar/13 467,19           

05- Barreira abr/13 mar-abr/13 3.440,89      3 abr/13 mar-abr/13 1.032,27       

06- Baturité mar/13 mar/13 4.863,80      5 mar/13 mar/13 2.431,90       

07- Ideal abr/13 mar-abr/13 2.007,41      3 abr/13 mar-abr/13 602,23           

08- Ocara mar/13 mar/13 1.683,64      3 mar/13 mar/13 505,09           

09- Pacoti abr/13 abr/13 930,35         3 abr/13 abr/13 279,10           

10- Palmacia mar/13 mar/13 1.119,39      3 mar/13 mar/13 335,82           

11- Redenção mar/13 mar/13 2.205,27      3 mar/13 mar/13 1.102,63       

12- Mulungú mar/13 mar/13 254,50         3 mar/13 mar/13 76,35             

13- Guaramiranga mar/13 mar/13 989,60         3 mar/13 mar/13 296,07           

 Antonio Diogo (acordo) parc.(30ª)

TOTAL  8 24.788,97    TOTAL  8 9.429,37       

 

01- Caiçara mar/13 mar/13 221,10         3 mar/13 mar/13 66,33             

02- Canindé mar/13 mar/13 11.517,97    5 mar/13 mar/13 5.758,99       

03- Caridade fev/13 dez/12 a  fev/13 3.408,67      3 fev/13 dez/12 a  fev/13 1.022,60       

04- Campos Belo mar/13 mar/13 562,10         3 mar/13 mar/13 168,63           

05- Itapebuçu mar/13 mar/13 901,95         3 mar/13 mar/13 270,59           

06- Paramoti abr/13 mar-abr/13 1.414,12      3 abr/13 mar-abr/13 424,24           

 TOTAL  9 18.025,91    TOTAL  9 7.711,38       

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

ABR/2013 90.775,64    ABR/2013 38.792,00     

ABR/2013 41.894,31     ABR/2013 13.297,74     

ABR/2013 44.927,14    ABR/2013 19.007,89     

ABR/2013 63.392,08     ABR/2013 22.588,71     

ABR/2013 21.448,34    ABR/2013 7.288,79       

ABR/2013 26.632,76     ABR/2013 10.663,06     

ABR/2013 24.211,41    ABR/2013 9.133,95       

ABR/2013 24.788,97    ABR/2013 9.429,37       

ABR/2013 18.025,91     ABR/2013 7.711,38       

 TOTAL  356.096,56 TOTAL  137.912,89   

 356.096,56 

  -                 

TOTAL 89.024,14     

MITRA DE FORTALEZA COMISSÃO DO CLERO

Recebido abril/13 Recebido abril/13

REGIÃO SERTÃO -SÃO FCº DAS CHAGAS

01. Região Metropolitana São José

02. Região Bom Jesus dos Aflitos

03. Região N.Sra. Da Assunção

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

04. Região N.Sra. Da Conceição

05. Região N.Sra. Dos Prazeres

06- Região Sagrada Familia

07- Região São Pedro e S.Paulo

08- Região N.Sra. Da Palma

09- Região São Fcº das Chagas
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H I S T Ó R I C O

RESUMO  DO  RETORN O ÚLTIMO  MÊS

RECEBIDO  REFEREN TE VALOR

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

10% 8.902,41      

10% 8.902,41      

10% 8.902,41      

10% 8.902,41      

10% 8.902,41      

10% 8.902,41      

10% 8.902,41      

10% 8.902,41      

10% 8.902,41      

10% 8.902,41      

89.024,14    

 

H I S T Ó R I C O

OUTRAS  CON TRIBUIÇÕES

01. Comuni da de Ca tól i ca  Sha l om a br/13 a br/13 8.000,00      

02. Com. O brei ros  da  Ta rdi nha  - CO T a br/13 a br/13 500,00         

03. Comuni da de C. Anunci a -me a br/13 a br/13 300,00         

04. Comuni da de C. Fa ce de Cri s to a br/13 a br/13 500,00         

05. Comuni da de C. S.O .S. de Deus dez/12

06. Comuni da de C.Nova  Eva ngel i za çã o a br/13 a br/13 100,00         

07. FAMEC Dezem bro/2006

08. Ca s a  de Sã o Fra nci s co Dezem bro/2010

09. Comuni da de Ca tól i ca  Reca do ma r/13 ma r/13 250,00         

RECEBIDO  DE  01 a  31/04/2013 9.650,00      

 RECEBIDO  EM ABRIL/13

MITRA  ARQUIDIOCESAN A  DE  FORTALEZA

P O R C E N  T A G E M

07- Regi ã o Pra i a  -   Sã o Pedro e S.Pa ul o

08- Regi ã o Serra  -   N.Sra . Da  Pa l ma

09- Regi ã o Sertã o - Sã o Fcº da s  Cha ga s

10- Fundo de res erva

TOTAL  DO  RETORN O

TOTAL DE OUTRAS

01. Regi ã o Metropol i ta na  Sã o Jos é

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

03. Regi ã o Metrop.- N.Sra . Da  As s unçã o

04. Regi ã o Metrop.- N.Sra . Da  Concei çã o

05. Regi ã o Metrop.- N.Sra . Dos  Pra zeres

06- Regi ã o Metrop.- Sa gra da  Fa mi l i a
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