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O Núcleo de Articulação Diocesana dos Coroinhas, como é de compromisso particular 

do mesmo, vem por meio deste documento disponibilizar o relatório do ultimo 

encontro acontecido no dia 27 de Julho do corrente ano, na Catedral Metropolitana de 

Fortaleza. Assim também, viabilizar a socialização das informações e demandas 

referentes ao Ministério dos Coroinhas da Arquidiocese de Fortaleza. 

Estiveram presentes um total de 56 pessoas entre membros, representantes e 

coordenadores dos variados grupos de coroinhas de nossa Arquidiocese. Neste 

montante estiveram representadas 31 Paróquias das seis regiões episcopais 

metropolitanas, da Região Episcopal Serra e Região Episcopal Praia. 

Destacamos a necessidade de mais uma vez chamar a atenção do compromisso que 

deve ser feito a todos os outros coordenadores e representantes que ainda não 

apareceram nestes encontros em nível de arquidiocese de interesse para todo 

Ministério dos Coroinhas. Estejam atentos aos próximos encontros e venha participar.  

Mais uma vez o encontro se tornou bastante participativo, mostraram bastante 

disposição na colaboração do objetivo desta reunião que é deixar firmados todos os 

detalhes da Missa dos Coroinhas que acontecerá nesta Sábado, dia 03 de Agosto a 

partir das 8h manhã. 

O encontro se iniciou pontualmente com a acolhida e oração inicial que se seguiu pela 

leitura breve do relatório do ultimo encontro acontecido no mês de Junho. E logo em 

seguida tomamos conta do assunto da Missa dos Corinhas. 

Fizemos uma revisão daquilo que já estava encaminhado para missa e mais uma vez 

confirmando tais encaminhamentos que no decorrer deste documento serão 

elucidados. Entre os encaminhamentos decididos estar a organização da acolhida dos 

coroinhas que vem a Catedral, como também o recolhimento e organização dos 

alimentos que serão doados neste dia. 

Ficou decidido que somente os Coroinhas da Paróquia do Cristo Rei ficava com esta 

responsabilidade, mas ficou decidido neste ultimo encontro que também os Coroinhas 

da Paróquia do Perpetuo Socorro representado pelo Coordenador Cláudio e a Paróquia 



de Imaculada Conceição representada pela Coordenadora Fernanda irão auxiliar e 

ajudar de forma conjunta na acolhida dos coroinhas nas portas da Catedral, como 

também a organização dos alimentos no interior do Templo, precisamente atrás do 

altar, espaço disponibilizado pela Equipe da Catedral. 

Ficou mais uma vez esclarecido que a manutenção da limpeza do ambiente interno e 

externo da Catedral é de responsabilidade de todos os presentes, não permitindo 

alimentação no espaço celebrativo, exceto garrafinhas d’água, motivando os coroinhas 

a permanecer no interior da Catedral, ficando cada um responsável de recolher sua 

garrafa d’água após a Santa Missa. 

Neste encontro foi colocada uma proposta pertinente, em que todos os presentes 

deveriam decidir: Propuseram que deveria ter na missa dos coroinhas uma Ala 

Reservada para os coroinhas das Paróquias que assiduamente participam dos 

encontros mensais da Articulação Arquidiocesana dos Coroinhas. Graças a Deus, após 

varias colocações ficou decidido que isto não será necessário, tão pouco conveniente 

para o momento e para a Espiritualidade que se tem o Serviço exercido no Ministério 

dos Coroinhas em seu sentido eclesial. 

Neste encontro fechamos o contrato da locação dos banheiros que irão ser 

disponibilizados para todos os coroinhas e presentes no dia da Missa dos Coroinhas. Se 

firmou assim com a contratação de 16 banheiros comuns (8 femininos e 8 masculinos) 

e 1 para deficientes físicos (unissex) todos eles com Diarista, material de higiene e 

químico para a manutenção de seu uso e translado dos mesmos. 

Enlaçamos também a respeito da Liturgia da Missa dos Coroinhas: A acolhida com o 

Pe. Rafhael; O Coral será da Área Pastoral de São Francisco de Assis (Bairro Vila Velha), 

coordenado pelo Glaudiberto; solicitamos que alguns dos Acólitos da Arquidiocese de 

Fortaleza estejam na missa exercendo sua função de Ácolito nas funções litúrgicas; 

Na Liturgia da Palavra ficou firmado o seguinte: 1ª Leitura (Lv 25, 1.8-17) – O leitor será 

o Sr. Aldemir, coordenador dos coroinhas da Paróquia Nossa Senhora das Graças 

(Bairro Pirambu). O Salmo 66(67) será de incumbência do Coral presente e as Preces 

serão formuladas pelo Núcleo de Articulação Arquidiocesana dos Coroinhas – NUARCO 

e lidas pelo Sr. Laudionor, coordenador dos Coroinhas da Paróquia de Nossa Senhora 

da Salete. 

Haverá também a Munição de Ofertório para que seja contemplado o gesto concreto 

deste momento. Este texto será elaborado pelo NUARCO e será lido por duas 

coroinhas: A Tálita, da Paróquia de São Pedro (Bairro Barra do Ceará) e Thaíres, da 

Paróquia de São Raimundo Nonato. 

Este gesto será concretizado simbolicamente com a entrega de alguns quilos de 

alimentos não perecíveis para cada um dos representantes das Paróquias beneficiadas 



(Paróquia de Sagrada Família do Município de Ocara e a Paróquia de Nossa Senhora da 

Penha do Município de Maranguape) e do Condomínio Espiritual Uirapurú. Os 

coroinhas escolhidos para este momento foram: Paulo Roberto, da Área Pastoral de 

São José; Martha, da Paróquia de Bom Jesus dos Aflitos e o Lindinaldo, da Área 

Pastoral de Nossa Senhora das Graças. 

Ainda sobre a Liturgia pedimos que os Ministros da Eucaristia ou mesmo os vários 

coordenadores e representantes dos Coroinhas de Paróquias e Áreas Pastorais ao vim 

para Missa dos Coroinhas possam, se possível, trazer partículas em grande numero 

para a comunhão da Santa Missa. Pois o Pe. Clairton (Pároco da Catedral) faz o apelo 

desta colaboração, uma vez que as partículas da Catedral são para as missas comuns, 

nos dias comuns de responsabilidade da Paróquia de São José que fica na Catedral. Por 

isso é escassa para toda a assembleia dos presentes no banquete eucarístico deste 

sábado na Catedral, necessitando que trouxessem para esta missa dos coroinhas, 

partículas eucarísticas de outras reservas. 

Comunicamos também que todos os bancos do interior da Catedral estarão reservados 

exclusivamente para os Coroinhas que virão para participar da missa. Por isso pedimos 

a compreensão de familiares e terceiros para que nos ajude na disposição dos bancos 

da catedral ser utilizados somente para os coroinhas em pleno exercício de sua 

atividade, os Sacerdotes co-celebrantes e Ministros da Eucaristia em seu exercício 

litúrgico. 

Lembre-se que este momento litúrgico com todos os Coroinhas de Nossa Arquidiocese 

de Fortaleza deve ser como sempre, um momento único, bem celebrado e intimo com 

o Mistério da Eucaristia que tanto servimos em nossas igrejas. Para tanto se torna de 

suma importância a colaboração de todos para a pontualidade de todos os participes 

da missa, como também o SILÊNCIO ORANTE para que possamos possibilitar neste dia 

a participação ativa de todos neste dia sublime e cheio de espiritualidades para todos 

os nossos Coroinhas. 

Comunicamos que a portas da Catedral de Fortaleza estarão abertas a partir das 7h da 

manhã, com a acolhida dos coroinhas e arrecadação dos alimentos não perecíveis, 

seguido por uma Formação ás 8h da manhã e se estendo a Santa Missa que dará inicio 

as 9h da manhã. Sejamos todos pontuais e responsáveis com nossos compromissos 

firmados. 

Enfim, pedimos que estejamos atentos ao próximo encontro das coordenações e 

representações de nossos coroinhas da Arquidiocese de Fortaleza que acontecerá no 

dia 21 de Setembro, Sábado, ás 9h, na Paróquia de Nossa Senhora do Perpetuo 

Socorro no Bairro do Carlito Pamplona. Não esqueçamos! Não faltemos! Sua presença 

é de suma importância para o Ministério dos Coroinhas de nossa Arquidiocese. 



Segue abaixo algumas das direções que poderão facilitar vosso trajeto até o local do 

próximo encontro: 

Para quem vem do pelo Terminal do Papicu, o ônibus que para em frente à Paróquia 
é o 031 - Av. Borges de Melo I. 
 

Para quem vem do pelo Terminal de Parangaba, o ônibus que para em frente à 
Paróquia é o 070 - Cuca Barra/Parangaba/Centro. 
 
Para quem vem pelo Terminal do Antonio Bezerra, o ônibus que para em frente à 

Paróquia é o 042 - Antônio Bezerra/Francisco Sá/Papicu. 

Para quem vem do pelo Terminal do Centro, o ônibus que para em frente à Paróquia 
é o 114 - Nova Assunção/Francisco Sá ou 115 - Jardim Guanabara/Francisco Sá. 
 
Para outras informações, favor contatar com o Lucélio de Souza pelos telefones: 8780-

6750 / 9930-0110 ou pelo e-mail do Núcleo de Articulação Arquidiocesana dos 

Coroinhas – NUARCO: coroinhasdadiocesedefortaleza@yahoo.com 

Fraterno abraço a todos e todas. 

São Tarcisio e Beato Adilo, Roguem por nós. 
Núcleo de Articulação Arquidiocesana dos Coroinhas – NUARCO 
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