
Arquidiocese de Fortaleza

N
ossa Arquidiocese está 
vivendo o triênio de seu 
Centenário, a ser celebrado 

em 2015. Como um dos momentos 
de vivência e celebração desse 
triênio foram programados três 
grandes Simpósios a serem 
realizados com os temas: em 2013 
(FÉ), 2014 (ESPERANÇA), 2015 
(CARIDADE). Assim estaremos 
realizando nos próximos dias 21 e 22 
d e  s e t emb r o  O  S IMPÓS IO  
ARQUIDIOCESANO DA FÉ, conforme 
o Plano de Pastoral da Arquidiocese 
de Fortaleza no que se refere à 
Terceira Urgência Pastoral, Igreja: 
lugar de animação bíblica da vida e da pastoral.  (do Editorial)
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“Simpósio 
Arquidiocesano da 
Fé”

N

germine, 
c r e s ç a .  
Deus faz 
t u d o ,  
m a s  
v o c ê s  

ossa Arquidiocese 
têm que 

está vivendo o triênio 
permitir 

de seu Centenário, a 
que Ele 

ser celebrado em 2015. Como um 
trabalhe 

dos momentos de vivência e 
n e s s e  

celebração desse triênio foram 
crescime

programados t rês grandes 
nto. Jesus nos diz que as sementes 

Simpósios a serem realizados com 
que caíram à beira do caminho, em 

os temas: em 2013 (FÉ), 2014 
meio às pedras e entre espinhos 

(ESPERANÇA), 2015 (CARIDADE). 
não deram fruto. Acredito que, com 

Assim estaremos realizando nos 
muita sinceridade, podemos nos 

próximos dias 21 e 22 de setembro 
perguntar: 'Qual terreno somos ou 

O  S I M P Ó S I O  
queremos ser?' Talvez sejamos 

ARQUIDIOCESANO DA FÉ, 
como o caminho: ouvimos o 

conforme o Plano de Pastoral da 
Senhor porém nos deixamos 

Arquidiocese de Fortaleza no que 
tumultuar por tantos apelos 

se refere à Terceira Urgência 
superficiais? E eu lhes pergunto, 

Pastoral, Igreja: lugar de 
a g o r a  m e  r e s p o n d a m  

animação bíblica da vida e da 
silenciosamente: 'serei eu um 

pastoral.
jovem atordoado ou como o 

Re c e b e m o s  d o  Pa p a  
terreno pedregoso? Acolhemos 

Francisco, na JMJ – Rio 2013, 
Jesus com entusiasmo mas somos 

juntamente com os jovens, este 
inconstantes e diante das 

estímulo: “Hoje, de modo especial, 
dificuldades não ter a coragem de ir 

Jesus está semeando. Ao aceitar 
contra a corrente'. Respondam 

a palavra de Deus, nos 
silenciosamente. 'Terei eu valor ou 

tornamos o campo da fé. Por 
serei eu um covarde?' Ou será que 

favor, deixe que a palavra do 
s o m o s  c o m o  u m  t e r r e n o  

Senhor entre nas suas vidas. Deixe 
espinhoso? As palavras negativas 

que entre em seus corações, 
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sufocam a palavra de Deus? Tenho seguinte. Todos em silêncio, 
o costume de jogar dos dois lados, olhando para dentro, para seus 
ficar de bem com Deus e com o corações, e cada um fale com Jesus 
Diabo? Será que quero receber as que quer receber a semente. Olhe 
sementes de Jesus e de vez em Jesus. 'Jesus, tenho pedras, tenho 
quando regar os espinhos e o que espinhos, mas tenho esse cantinho 
cresce de mau nos meus corações? de boa terra. Semeie aqui'. E em 

Hoje, entretanto, tenho a silêncio, permitem que Jesus 
certeza que a semente pode cair plantem sua semente em boa 
numa terra boa, como ouvimos t e r r a .  L embrem-se  de s se  
nesses testemunhos. Como a momento. Cada um sabe o nome 
semente caiu em boa terra. A da semente que foi plantada agora. 
pessoa diz que é uma calamidade: Deixem que frutifique. Deus vai 
'não sou boa terra, estou cheia de cuidar dela.”
espinhos, Santo Padre'. Sim, isso É justamente para esta nova 
pode acontecer. Mas deixe um semeadura que realizamos o 
pedacinho de terra boa, e Simpósio da Fé. Para sermos 
permitam que ali caia a semente da cristãos autênticos, deveremos ser 
palavra e verão que ela vai formados em Cristo, e sermos 
germinar, sim. Eu sei que vocês capazes de dar, a quem nos pedir, 
querem ser terra boa. O cristão as razões de nossa Fé. 
quer ser isso, um cristão de Este simpósio quer ser 
verdade, não cristãos de fachada, experiência de comunhão na Igreja 
mas sim autênticos. arquidiocesana e aprofundamento, 

Sei que querem ser cristãos principalmente para as lideranças 
autênticos. Não cristãos de nariz de nossa Igreja, para os primeiros 
empinado, pessoas que só responsáveis pelo testemunho e 
parecem cristãos, mas não fazem transmição da Fé. 
nada. Tenho a certeza que vocês Nas comemorações do Jubileu 
não querem viver na ilusão de uma 100 anos da Arquidiocese de 
liberdade que se deixe arrastar Fortaleza, a renovação de nossa 
pelas modas e as conveniências do Igreja é condição indispensável 
momento. Sei que vocês apostam para a nova evangelização, para o 
em algo grande, em escolhas contágio com a alegria de nossa 
definitivas que deem pleno sentido experiência de vida em Cristo a 
para a vida. É assim ou estou todos aos quais somos enviados 
errado? Se é assim, façamos o em missão. O sal existe para salgar, 
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1. Provisão de Administrador na Paróquia de Fátima - Bairro de 
Paroquial de Nossa Senhora do Fátima, Fortaleza 05 07 13
Perpétuo Socorro - Carlito Pamplona, 7. Uso de Ordem na Arquidiocese 
Fortaleza - Pe. Josemar Joaquim de de Fortaleza para o Diác. Carlos Daniel 
Lima, SCJ 02 07 13 Nascimento Pereira 07 07 13
2. Provisão dos membros do 8. Uso de Ordem na Arquidiocese 
Conselho Econômico da Paróquia São de Fortaleza para o Diác. Francisco 
José de Ribamar - Aquiraz 02 07 13 Alexandre Alves de Andrade 07 07 13
3. Autorização de Santa Reserva 9. Uso de Ordem na Arquidiocese 
do Santíssimo Sacramento nas de Fortaleza para o Diác. Francisco dos 
Capelas: São João Batista (Mucunã de Santos Monteiro 07 07 13
Baixo), Santa Luzia (Cágado) e Santa 10. Uso de Ordem na Arquidiocese 
Teresinha (Hospital Municipal Dr. João de Fortaleza para o Diác. Jean 
Elísio de Holanda) da Paróquia São Fernandes Costa, CCSh 07 07 
José, Maracanaú 02 07 13 11. Uso de Ordem na Arquidiocese 
4. Autorização de Santa Reserva de Fortaleza para o Diác. Evanilson 
do Santíssimo Sacramento na Capela Raquel de Oliveira 07 07 13
da Obra Lumen de Evngelização - 12. Uso de Ordem na Arquidiocese 
Dionísio Torres, Fortaleza 02 07 13 de Fortaleza para o Diác. Francisco das 
5. Autorização para mudança de Chagas Martins 07 07 13
endereço da Sede Geral das Irmãs 13. Uso de Ordem - Diác. Leonardo 
Mensageiras de Santa Maria para o Donelles de Almeida, CCSh 07 07 13
Bairro de Fátima, Fortaleza 05 07 13 14. Uso de Ordem na Arquidiocese 
6. Autor ização para Santa de Fortaleza para o Diác. José Almir 
Reserva do Santíssimo Sacramento na Martins Jucá Júnior 07 07 13
Capela do Senatus da Legião de Maria 
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a luz para iluminar, a Igreja para as comunidades de nossa Igreja 
Evangelizar. Arquidiocesana. Só com a graça 

M u i t o s  e s t ã o  s e n d o  divina a luz do Evangelho poderá 
c o n v o c a d o s  p a r a  e s t e  penetrar os corações e incendiar 
acontecimento, para participar com o Reino de Deus. 

+ José Antonio Aparecido Tosi d i r e t a m e n t e .  To d o s  s ã o  
Marquesc h a m a d o s  a  p a r t i c i p a r  

Arcebispo de Fortalezaespiritualmente com uma grande 
comunhão de orações em todas 
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Região Episcopal
São José

Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida, 
Praia do Futuro

Paróquia de São 
Gerardo

toda segunda-feira para uma 
manhã de formação.  Isso porque a 
coordenação da Pastoral da 
Paróquia optou em investir  nos 
funcionários do Santuário e do 
Colégio São Tomás de Aquino, 
oferecendo-lhes um curso de 
Relações Humanas.  Os encontros 
favorecem o conhecimento básico 
de atendimento, acolhimento, 
responsabilidades e qualidade de Dentro da programação da 
trabalho. A assessoria é do Semana da Família da Paróquia 
Professor Pedro Júnior e a Nossa senhora Aparecida, na Praia 
coordenação de Padre Ivan de do Futuro,  vinte e dois casais 
Souza.receberam o Sacramento do 

Matrimônio. Após participarem dos 
encon t ros  de  p reparação,  
entrevistas e acompanhamento, os 
nubentes  par t i c i pa ram da  
celebração matr imonial  no 
domingo, dia 10 de agosto, na 

O encontro do ECC da Igreja Matriz. A felicidade estava 
Paróqu ia  de  São  Gerardo  no ar através dos sorrisos e 
acontecerá nos dias 27, 28 e 29 de lágrimas, vivenciadas nos rostos 
setembro no Colégio Santa Isabel, dos noivos, parentes e amigos.
Av. Bezerra de Menezes, 2840. O Na coordenação estiveram 
tema do encontro será “Com São Padre Bosco Leite e equipe.
Gerardo somos chamados a viver a 
fé na missão” e o lema “Família: 
célula da vivência cristã”. Casais 
que ainda não participam do ECC 

Paróquia de Fátima podem participar.
 A inscrição pode ser feita pelo 
Formação de funcionários telefone (85) 3281 4872, na 

secretaria paroquial.Os funcionários da Paróquia 
de Fátima têm encontro agendado 
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Paróquia do Mucuripe

Paróquia Senhor do 
Bonfim 
Festa do Padroeiro

a imagem de Nossa Senhora. Ao 
retornar à Igreja, será celebrada a 

A Paróquia Nossa Senhora da missa de encerramento do Círio 
Saúde, no bairro Mucuripe, já está 2013.
em clima de festa para celebrar o 
Círio de Nossa Senhora da Saúde 
2013. O tema é: “Com a jovem 
Maria, professamos a fé na 
Santíssima Trindade”. Serão 11 
dias de muita fé e devoção em 
honra à Virgem Mãe da Saúde.

Está tudo pronto para os A festa se inicia no dia 29 de 
festejos do Padroeiro da Paróquia agosto, com procissão às 17 horas, 
do Senhor do Bonfim, no bairro do saindo da Paróquia de Santa Luzia, 
Monte Castelo, que vai de 1º a 15 no Meireles, seguindo pela Avenida 
de setembro. Foi escolhido como Beira Mar, até a Igreja de Nossa 
Tema Central “Igreja: Casa de Senhora da Saúde, no Mucuripe. 
Iniciação à Vida Cristã”, Em seguida, haverá o hasteamento 
lembrando a segunda urgência do da bandeira e a celebração de 
Plano de Pastoral da Arquidiocese abertura do novenário, que segue 
de Fortaleza. As novenas iniciarão até 7 de setembro, em preparação 
sempre às 19 horas.à solenidade da Natividade de 

Dia 01/09 (dom) – Missa de Nossa Senhora com novena e 
abertura com Pe. Gilson Soares, celebração eucarística, sempre às 
quando haverá a entrega das 19 horas.
cruzes, com o Senhor do Bonfim, a No dia 8 de setembro a Igreja 
todas as 16 comunidades. A celebra a solenidade da Natividade 
imagem visitará,  a cada dia, uma de Nossa Senhora. Por isto e pela 
ou mais residências, conforme a quantidade de fiéis que vêm e 
dinâmica da comunidade (Primeira procuram esta Igreja para pagar 
Urgência).suas promessas e renovar sua fé, 

De 2 a 6/09 – Semana de teremos celebrações eucarísticas 
estudo bíblico sobre o Evangelho em seis horários: 6h30min; 8h; 
de São Lucas, em todas as 9h30min; 12h e 16h e após a 
comunidades, sendo que no dia 6 procissão. Depois da missa das 
haverá um encontro geral na Matriz quatro da tarde acontecerá a 
(terceira urgência).procissão pelas ruas do bairro com 
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Dia 7/9 (sáb) – Celebração celebrações do Ano da Fé com uma 
com Pe. Duarte e Paróquia de Romaria a Juazeiro do Norte. Os 
Nossa Senhora do Perpétuo romeiros viverão no período de 14 
Socorro, Alto Alegre. a 17 de novembro a experiência de 

Dia 8/9 (dom) – Celebração estar e rezar junto aos milhares de 
com Pe. Gerson, colaborador da romeiros que visitam Juazeiro. 
Paróquia Senhor do Bonfim, e os Assim, como celebrações nas 
seminaristas. principais Igrejas, visita ao Horto, 

Dia 9/9 (seg) – Celebração visita ao museu e ao Túmulo de 
com Pe. Bezerra, Paróquia de São Padre Cícero. O custo será de 
Francisco e igreja de Santa R$300,00 (trezentos reais) por 
Edwirges. pessoa. Padre Gilson Soares 

Dia 10/9 (ter) – Celebração coordena o evento. Informações 
com Pe. Dênis Acácio e Paróquia com Fernanda, através do 3243-
Nossa Senhora das Graças, no 4740, no horário das 14 às 17 
bairro Parque Santa Maria. horas.  

Dia 11/9 (qua) – Celebração 
com Pe. Simplício e Paróquia Nossa 
Senhora de Lourdes, no bairro 
Ellery.

Dia 12/9 (qui) – Celebração 
com Frei Rogério e Paróquia Senhor 
do Bonfim, município de Icó.

Dia 13/9 (sex) – Celebração Agentes das Pastorais Sociais 
com Pe. Cabral, Vigário Episcopal (Criança, Menor, Idoso, Saúde, 
da Região São José Associação “Viva a Vida”, Grupo 

Dia 14/9 (sáb)– Celebração Harmonia), a Pastoral da Família e 
com Monsenhor João Jorge, Vigário a Ordem Franciscana Secular estão 
Geral da Arquidiocese de Fortaleza. se articulando para a realização da 

D i a  15 /09  (dom)   –  1ª Semana Social em nível de 
Encerramento da Festa  e a volta Paróquia. As equipes estão sendo 
das cruzes com Pe. Gilson Soares e formadas para a viabilização do 
Pe. Eliezer. evento e, a partir da realidade 

local, as temáticas escolhidas são: 
Conflitos Familiares, Violência e 

A Paróquia Senhor do Bonfim, no Drogas e Povo de Rua encerrando-
Monte Castelo, concluirá as se com a busca de soluções não só 

Paróquia Nossa 
Senhora das Dores
Semana Social 

Ano da Fé
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por parte das diversas pastorais, Diariamente serão realizadas 
s ob r e t udo  po r  pa r t e  da s  as  novenas  e  Ce lebração  
autoridades municipais. Eucarística com a presença de 

Tal iniciativa além de ser uma vários padres e bispos da 
preparação para o Grito dos Arquidiocese de Fortaleza. Na parte 
Excluídos em Fortaleza visa rever social haverá shows, barracas com 
um pouco a Missão da Pastoral comidas, leilões, aos sábados e 
Social, animando os seus agentes a domingos, e  no dia 25 um grande 
(re)assumir a luta em defesa da bingo.
Vida. Informações na Secretaria 

A Semana Social terá início no paroquial: (85) 34824198; 
dia 3/9 às 19h e se encerrará no dia facebook.com/igrejadesaopiox
7 de setembro, com o Grito dos 
Excluídos. 

C o n t a t o s :  S e c r e t a r i a  
Paroquial: 3243 6280

Frei Eric: 9797 0805
Gorete Almeida: 8805 1458 

A  Paróqu ia  Imacu lado  
Coração de Maria, no Henrique 
Jorge, está em festa. O motivo é a 
celebração do seu Jubileu de Ouro, 
com o tema "50 Anos com Maria 
Evangelizando e anunciando 
Jesus".

A Paróquia de São Pio X, no 
Ninguém melhor que seu 

bairro Pan-Americano, realizará de 
pároco, Pe. Severino Guedes, para 

10 a 21 de agosto de 2013 a festa 
nos rememorar este fato eclesial 

de seu padroeiro. Neste ano o tema 
histórico e para nos convocar a 

será São Pio X ilumina a 
participarmos.

JUVENTUDE a viver com ardor 
“Criada aos 20 de setembro 

missionário O ANO DA FÉ, e o 
de 1963, através do Decreto Nº 1 

lema, Vai e proclama a tua fé! 

Paróquia de Henrique 
Jorge 

Jubileu de Ouro

Paróquia São Pio X
Palavra do Pároco

Boletim Informativo - agosto de 2013
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de Dom José de Medeiros Delgado pastorais e movimentos ativos. 
(3º Arcebispo Metropolitano de Afora a Visita Pastoral, a Festa 
Fortaleza), a Paróquia celebra, cinquentenária da Padroeira, outro 
neste ano de 2013, seu jubileu de ápice deste Jubileu ocorrerá de 1 a 
ouro, 50 anos de evangelização no 9  d e  s e t e m b r o ,  q u a n d o  
bairro do Henrique Jorge e receberemos, em nossa Paróquia, 
adjacentes: Autran Nunes, Pici, a  imagem peregrina de Nossa 
João Arruda, Dom Lustosa, Antônio Senhora Aparecida do Santuário 
Bezerra, Bom Sucesso e João Nacional de Aparecida, SP, a qual, 
XXIII.   chegando ao Aeroporto, será 

Para festejar a data jubilar, recepcionada  por uma comissão 
seu 12º pároco, Pe. Severino que a conduzirá em carreata até a 
Guedes, proclamou a Carta Igreja Matriz. 
Pastoral destinada a todos os fiéis Dessa maneira, todo o povo 
paroquianos “50 anos com católico de nossa capital e das 
Mar ia ,  Evange l i zando  e  cidades vizinhas está convidado a 
Anunciando Jesus”. E como em participar conosco de toda uma 
um grande tempo de ação de programação que consistirá de 
graças, vem desde o inicio do ano, Ce l e b r a ç õe s  Eu ca r í s t i c a s ,  
mais precisamente a partir de 20 momentos de ação de graças, de 
de março, realizando uma série de louvor, de orações  à Virgem Mãe 
eventos celebrativos entre os quais de Aparecida, assim como de 
podemos destacar: Celebrações confissões e de outros momentos 
Eucaríst icas especiais, dos que visam a fortalecer e a animar 
Sacramentos (Bat ismo, 1ª nossa fé, na Mãe de Deus e, de 
Eucarístia, Crisma e Matrimônio), modo especial, a seguir os 
Celebração para as Debutantes ensinamentos do seu filho, Jesus 
(com festa), para namorados, Cristo, através do seu Evangelho. 
casais, idosos, construção e Que Deus, pela proteção de 
inauguração do ícone do Imaculado Nossa Senhora Aparec ida,  
Coração de Maria, Visita Pastoral, padroeira do Brasil, nos abençoe  e 
Visita da Imagem peregrina de N. nos leve sempre ao encontro de 
Sra. Aparecida do Santuário Jesus”.
Nacional, Lançamento do Livro 
comemorativo referente aos 50 
(cinquenta) anos da Paróquia, com 
referências históricas de todas as 

Pe. Severino Guedes, pela coordenação geral.
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Visita da Imagem Peregrina de 
Nossa Senhora Aparecida 

Paróquia Nossa 
Senhora da Assunção

Aparecida.
No dia 9 de setembro, após a 

Celebração Eucarística, será De 1 a 9 de setembro de 
encerrada a visita e a Imagem 2013, a Imagem peregrina de N. 
Peregrina seguirá em retorno a Sra. Aparecida, vinda do Santuário 
Aparecida- SP. Nacional de Aparecida, SP, estará 

Todos os católicos do Ceará, em Fortaleza na Paróquia do 
sobretudo, de Fortaleza, estão Imaculado Coração de Maria – 
convidados a venerar a Imagem de Henrique Jorge, por ocasião dos 
Nossa Senhora Aparecida, a partir seus  50 anos.   Acompanhando a 
da sua chegada, acompanhá-la na imagem estará o Revmo. Sr. Pe. 
carreata de chegada e nos diversos Antônio Clayton Sant'Anna, 
momentos da programação já C.Ss.R. 
elaborada até seu encerramento. A Imagem será recepcionada 

Informações: Secretaria n o  s aguão  d o  Ae r opo r t o  
Paroquial, telefone (85) 3290. Internacional Pinto Martins no dia  
2107.1º de setembro, às 17 horas, por 

 uma comissão composta por 
diversos paroquianos e será 
conduzida em carreata  até a 
Igreja matriz da Paróquia do 
Imaculado Coração de Maria, 
situada no Bairro do Henrique 
Jorge.

Em sua estada no Henrique 
Jorge, a imagem permanecerá na 
Matriz, com uma programação 
d iá r ia ,  ass im const i tu ída:  
Celebrações Eucarísticas, Visitação 
e oração pessoal, recitação do 
Rosário e do Ofício da Imaculada 

A Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Ladainhas, Exposição e 
Assunção, no bairro Nova B ê n ç ã o  d o  S a n t í s s i m o  
Assunção, está realizando, de 2 a Sacramento, recitação do Terço da 
15 de agosto, a festa de sua Misericórdia, Confissões, entre 
padroeira com o tema “Maria nos outros momentos de profunda fé e 
ajuda a caminhar com fé”. Na Parte devoção à Virgem Mãe de 
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Social todos os dias após a ser realizado nos dias 21 e 22 de 
Celebração Eucarística há um setembro de 2013.
momento de convívio. C o m  a  p r e s e n ç a  d e  

No dia 15 de agosto, as representantes de quatorze (14) 
missas são celebradas às 6h, 8h, das vinte e uma (21) paróquias e 
10h e 12h. Em seguida se dará o áreas pastorais, foi explicada a 
início da 11ª Caminhada Com participação dos 25 representantes 
Maria. de cada paróquia no Simpósio. 

A Paróquia Nossa Senhora da Ficou decidido que cada Paróquia 
Assunção fica na Av. Dom Aloísio ou Área Pastoral ficará responsável 
Lorscheider, 960, Nova Assunção – pelo pagamento da taxa referente 
Vila Velha. Informações: (85) 3228 à participação de seus leigos e 
5831. leigas. Caso haja alguma Paróquia 

 que necessite da ajuda financeira 
da Região Episcopal foi pedido que 
entrasse em contato o quanto 
antes para acertar o valor dessa 
ajuda.

Ficou agendado com todos os 
presentes que o próximo encontro 
do Clero será o dia 1.º de outubro, 
às 9 horas, na Paróquia Nossa 
Senhora Mãe dos Pobres, bairro Aconteceu no dia 6 de agosto 
Tancredo Neves.do ano corrente mais um encontro 

dos presbíteros e diáconos da 
Região Episcopal. Reunidos no 
Seminário Seráfico, Área Pastoral Dia 24 de agosto é dia de 
Nossa Senhora do Brasil, os Conselho Pastoral na Região. 
párocos, vigários paroquiais e Contamos com a presença de todos 
diáconos leram e debateram a nota os párocos, vigários paroquiais, 
da CNBB sobre “Os Sacramentos d i á c ono s ,  c o n s e l h e i r o s  e  
da Iniciação Cristã administrados conselheiras para a realização 
aos adotados por pessoas do desse momento de partilha, 
mesmo sexo que vivem em união formação e tomada de decisões 
estável”. Nesta mesma ocasião foi para o bom encaminhamento de 
abordada a questão sobre o nossos trabalhos pastorais.
Simpósio Bíblico Arquidiocesano, a 

Reunião do clero

Conselho Pastoral
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Ministério da Palavra Área Pastoral do 
Barroso II 

Ministério da Comunhão

Neste mesmo dia (24), 
acontecerá na sede da Região 
Episcopal, Rua Dr. Pergentino Maia, A Área Pastoral São José, 
1410, em Messejana mais um Barroso II ,  em Forta leza,  
encontro formativo para os comemorou o segundo aniversário 
Ministros da Palavra. O encontro de caminhada, na Festa de São 
começará às 14h30min. São Tiago, dentro da Festa de São 
esperados todos e todas que fazem Joaquim e Sant'Ana, que foi 
parte deste ministério. celebrada desde o dia 17 de julho. 

A criação da Área Pastoral São 
José, no dia 25 de julho de 2011, A Coordenação do Ministério 
possibilitou uma maior presença na Extraord inár io da Sagrada 
evangelização junto às sete Comunhão, na pessoa do Pe. Ruy, 
comunidades que formam a Área pároco da Paróquia Santíssima 
P a s t o r a l ,  f a v o r e c e n d o  a  Trindade (José Walter), comunica 
p a r t i c i p a ç ã o  s e m a n a l  d a  às pessoas que fazem parte deste 
Eucarística, a administração dos ministério e às que serão 
dema i s  s a c ramen to s  e  o  investidas pela primeira vez o 
acompanhamento das pastorais calendário dos encontros de 
existentes, por parte do vigário formação por núcleos. Segue a 
designado e dos agentes de relação dos dias de formação e dos 
pastoral. As atividades vêm sendo respectivos núcleos formativos: 
desenvolvidas com um melhor · Dias 26 a 30 de agosto – 
a c o m p a n h a m e n t o  e  

Setor I – N. Sra. Perpétuo Socorro, 
consequentemente os frutos, aos 

Mondubim. 
poucos, começamos a colher. 

· Dias 26 a 30 de agosto – 
“Devemos ser conscientes do 

Setor II – N. Sra. da Glória, Cidade 
chamado a sermos discípulos e 

dos Funcionários.
missionários de Jesus Cristo 

· Dias 24 e 31 de agosto, 7 e assumindo o nosso batismo”, falou 
14 de setembro – Setor III – N. Sra. Pe. Luciano.
da Conceição, Messejana.

Pe Luciano, os agentes de 
pastoral e animadores das Jocelio Sousa – Secretário 
comunidades, desejam com da Região.
esperança e alegria entregar nos 
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braços de Deus as grandes necessário um estudo introdutório 
maravilhas e conquistas que Ele da Palavra de Deus, a fim de 
tem realizado em favor das despertar a sua importância na 
comunidades. Liturgia.

As formações ocorreram das A Capela de São Joaquim e 
de 5 a 10 de agosto. Contamos com Sant'Ana está localizada na Av. 
a presença de Fernando Paixão - A Juscelino Kubitschek, 3280, 
Palavra de Deus na Bíblia; Pe. Passaré, Fortaleza. 
Daniel Morais - A Palavra de Deus 

Informações: telefone [85] na Liturgia; Prof. Roberto Menezes 
8634 8661. - A Palavra de Deus na vida; Jocelio 

Sousa - A Celebração da Palavra de 
Deus;  Antôn io  José -  Os 
Lecionários; Irmã Francinete - 
Lectio Divina. A Semana encerrou-
se no dia 10, às 20 horas, com um 
grande momento celebrativo e 
con f ra te rn i zação  ent re  os  

Aconteceu, do dia 5 ao dia 10 participantes.
de agosto, a III Semana de Liturgia 
da Paróquia Nossa Senhora da 
Conceição, em Messejana. Este 
ano a Semana teve como tema 
“Senhor, a quem iríamos nós? 
Tu tens palavras de vida 
eterna.” (Jo 6,68). O objetivo 

1. A Comunidade Santa dessa Semana foi incentivar a 
Filomena com incentivo do pároco, escuta e a vivência da Palavra de 
está realizando uma abençoada Deus no meio das comunidades a 
campanha dos envelopes em prol partir da própria experiência 
da compra  de 190 metros litúrgica. A principal justificativa é a 
quadrados de piso para a capela da evidente falta de zelo por parte de 
comunidade. Toda a reforma muitos agentes das comunidades, 
abrange piso, muro, portão, no que diz respeito à preparação 
sacristia e pintura da capela. das Liturgias Eucarísticas, dos 

2. A Paroquia Nossa Senhora Sacramentos e Sacramentais. 
das Graças e suas comunidades Devido a esta realidade, faz-se 
estão em plena alegria com a 

Pe. Luciano Gonzaga, Vigário Paroquial.

Paróquia de 
Messejana

Jocelio Sousa – Secretário da Região N. Sra. 
da Conceição

Paróquia do Parque 
Santa Maria
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concretização de um grande presença atuante do Terço dos 
sonho: a criação da Pastoral da Homens com apoio incansável da 
Criança na Matriz e comunidades. coordenação paroquial do Terço 
Trinta l ideres estão sendo dos Homens. O encerramento será 
capacitados para implementar esse no dia 18 com solene  celebração 
lindo trabalho social em nossa eucarística na Matriz.
paróquia. Começamos em julho e 
estamos intens i f i cando os  
trabalhos dessa valiosa pastoral de 
nossa Arquidiocese.

3. Gratos ao movimento 
pacifico da população na BR 116 na 
comunidade Cidade Nobre da 
Paróquia Nossa Senhora das 
Graças, que esteve reivindicando 
passarelas na BR por causa de 
tantas vítimas fatais. O movimento 
conquistou oito passarelas Acontecerá no dia 24 de 
provisórias (do km 9, em frente ao agosto o Encontro do Conselho 
antigo Pau de Arara até o km 20 na Pastoral da Região com o tema 
comunidade Jabuti - Itaitinga). Na Espiritualidade e Missão. O local 
ocasião foi convocada a imprensa e do encontro é a Paróquia Nossa 
rezada uma santa missa presidida Senhora das Graças e São Pedro, 
pelo Padre Dênis Acácio em plena em Icarai, Tabuba. O  encontro 
Br 116. Parabéns à nossa começará às 7h30min e terminará 
população pelo ato corajoso que às 11 horas. Devem participar os 
busca incansavelmente seus párocos, vigários paróquias e os 
direitos e sua qualidade de vida. representantes das paróquias e da 

4. O Terço dos Homens da Reg i ão .  Te r emos  t ambém 
Paróquia Nossa Senhora das encaminhamentos e informações 
Graças, Parque Santa Maria, da Região.
celebra a Semana da Família, de 11 
a 18 de agosto, com a reza do terço 
em família. Homens e mulheres O encontro dos padres da 
motivarão famílias nas residências Região será no dia 22 de agosto, na 
da Paróquia a rezarem o terço. A sede da Região.  
paróquia agradece a Deus pela 

Conselho Pastoral

Encontro dos Padres
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Encontro de Formação

Grito dos Ecluídos

                                                     Mazé - 
secretária da Região 

Paróquia de Caucaia

1. Curso para MESC

- A Pastoral da Educação 
reúne-se na segunda terça-feira de No dia 14 de Setembro, 
cada mês, às 19 horas, no salão teremos formação do RICA (2ª 
paroquial. Urgência).  Será um curso 

- Está havendo um curso de assessorado por Pe. Josileudo 
violão e teclado no salão paroquial. Queiroz. Participarão os membros 
Informações 3342.3910.das pastorais do Batismo, 

- A Pastoral da Juventude tem Catequese, Crisma, Perseverança 
encontro de Formação, todo 3.º e Juventude. O local do curso é a 
domingo, às 8h30min, no salão sede da Região, no Parque 
Paroquial. Informações com Guadalajara.
Samuel: 8811.2045. A Pastoral da 
Juventude participará da 16ª 
Romaria da Terra, em Sobral, nos Acontecerá no dia 7 de 
dias 17 e 18 de agosto. setembro, no Pecém, o 4º Grito dos 
Informações: 8811.2045Excluídos da Região Nossa Senhora 

Informações: (85)3342.3910dos Prazeres.

- Em preparação à festa da 
padroeira, a Paróquia realizou uma 
peregrinação da Imagem de Nossa 
Senhora dos Prazeres desde o dia 
14 de Julho, percorrendo todas as 

Teve início no dia 4 de agosto comunidades da Paróquia de 
o  C u r s o  p a r a  M i n i s t r o s  Caucaia. Embora em ritmo de festa 
Extraordinários da Sagrada da Padroeira, Nossa Senhora dos 
Comunhão – MESCs na Região. Prazeres, a Paróquia de Caucaia 
Conta com a participação 100 mantém sua agenda pastoral. 
c a n d i d a t o s  a o  M i n i s t é r i o  - Nos 2º e 4º sábados de cada 
Extraord inár io da Sagrada mês acontece no Salão Paroquial, 
Comunhão, provenientes de sete às 8 horas,  encontro de Formação 
paróquias: Pacatuba, Jereissati II, Bíblica.
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Maracanaú, Jereissati-Timbó, símbolos da fé: O Tríptico de 
Tabatinga, Pajuçara e Conjunto Aparecida (Capelinha da Fé) e o 
Industrial.  Como no ano que Círio da Fé. Agora estão na 
passou e conforme desejo Paróquia N. Sra. da Penha, em 
expresso por D. José Antônio, o Ma ranguape .  Ou t ra s  t r ê s  
C u r s o  p a r a  M i n i s t r o s  paróquias receberão conforme 
Extraordinários da Sagrada segue: N. Sra. da Conceição 
Comunhão” será ministrado pela (Tabatinga) – 01 de setembro; N. 
Região Episcopal, cabendo à Sra. da Conceição (Pajuçara) – 06 
Coordenação de cada Região de outubro; Menino Jesus 
organizá-lo. Em nossa Região, (Industrial) – 03 de novembro. 
algumas revisões de temas Os símbolos peregrinarão às 
o f e r e c i do s  f i c a r ão  s ob  a  comunidades, eventos religiosos, 
responsabilidade do respectivo catequeses, encontros promovidos 
Pároco, direta ou indiretamente. pela Paróquia no redescobrir e 
Continuará a ser adotado como reavivar da fé dos cristãos 
base para o curso o livro: católicos, chamados a serem 
Orientações para Ministros discípulos-missionários de Jesus. 
Extraordinários da Comunhão, de 
autoria de Valter M. Goedert, da 3. Curso para MEPA
Editora Paulus. Este livro está à A Região está realizando 
venda no valor de R$ 15,00. desde fevereiro do corrente ano um 
Também será estudado o “Diretório Curso para Ministro Extraordinário 
Pastoral-Litúrgico-Sacramental” da Palavra – MEPA, destinado a 
da Arquidiocese de Fortaleza. Está candidatos novos e veteranos 
previsto seu término para 22 de (facultativo). O referido curso 
dezembro. O lugar está sendo a acontece nos segundo e quarto 
Capela de N. Sra. das Graças, perto domingos de cada mês, das 8h às 
da CEASA, Rodovia CE 060, 11h30min, na Igreja N. Sra. da 
Paróquia Menino Jesus que, neste Conceição, em Pajuçara, localizada 
ano, está adaptando-a melhor para à margem da CE 060 (Av. Dr. 
maior conforto dos participantes. Mendel Steinbrusch,s/n) em frente 

à indústria de tintas Hidracor. A 
2. Peregrinação dos seguir temáticas e assessorias: 

Símbolos da Fé - 18 de agosto: Postura 
Ainda estão peregrinando nas comunicativa: exercícios práticos 

paróquias e comunidades os (leitura, modo de ler, uso de 
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microfone). Assessor: Glaubércio Conselho de Pastoral da Região. A 
Valentim. t emá t i c a  a bo r d ada  s e r á :  

- 25 de agosto: Homilia – O Implantação e sistematização do 
que é? Como fazer? Assessor: Pe. Dízimo – Partilha Eclesial nas 
João Batista Aires. Paróquias. Convidamos os padres 

- 8 de setembro: O Ministro (párocos e vigários), diáconos, 
da Palavra e suas funções. representações das Paróquias e da 
Assessor: Socorro Faustino. Região para esse momento. Na 

- 22 de setembro: Atitude de oportunidade, apresentaremos às 
oração, veste e lugar da Pa róqu i a s  o  r e l a t ó r i o  do  
presidência. Assessor: Pe. questionário (mapeamento) 
Nonato anteriormente enviado às mesmas 

a fim levar ao conhecimento a 
4. Encontro do Clero realidade pastoral-paroquial da 
Os padres e diáconos da Região. 

Região estarão se encontrando às 
terceiras segundas-feiras de cada 6  –  R e u n i õ e s  d a  
mês a partir das 8h com local a Coordenação e Conselho 
combinar e a ser divulgado com Econômico
antecedência pela comissão dos No próximo dia 5 de setembro 
presbíteros da Região. O próximo (primeira quinta-feira) a partir das 
encontro está marcado para o dia 14h30min no Escritório da Região, 
19 de agosto. Esse momento a c o n t e c e  a  r e u n i ã o  d a  
denominado de lazer será um Coordenação de Pastoral da 
encontro descontraído, sem Região. Na sequência, às 16h, o 
muitas formalidades, deixando à Conselho Econômico também se 
vontade os participantes e saindo reúne para examinar prestações de 
da rotina. Informações com Pe. contas e encaminhar pedidos, 
Nonato (representante dos entre outros assuntos. 
presbíteros) pelos telefones: (85) 
3371.1311 e 8805.6757. Informações: Escritório (85) 

3297.2849,  8635.2749 (Oi), 
5. Conselho de Pastoral 9 9 4 6 . 6 5 7 1  ( T i m ) ;  
Acontecerá no dia 24 de .   

agosto, das 08h às 12h, na 
Paróquia São Francisco das Glaubércio Valentim,  
Chagas, Jereissati II, a reunião do Secretário

rmsagradafamilia@yahoo.com.br
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Conselho Pastoral

Capela Missionária

Dia do Catequista

Escola de Formação

Visita Pastoral
Encontro de Secretários  
Paroquiais

refletidos assuntos inerentes ao 
trabalho diário de secretaria em 
suas paróquias.

No dia 24 de agosto, das 8h às 
12h, na Sede da Região, em 
Guanacés, se reunirá o Conselho 

A Paróquia Nossa Senhora da Pastoral. A proposta de pauta é a 
Saúde, distrito de Caponga, apresentação do Documento n.º 
entregou no dia 1º de agosto o 104 da CNBB:  Comunidade de 
Ícone da Capela Missionária à Comunidades: Uma nova 
Paróquia São José de Ribamar, Paróquia. 
Aquiraz, que neste mês tem um 
motivo a mais para celebrar: os 
trezentos anos de Paróquia. Aos Este ano o Dia do Catequista 
paroquianos de Aquiraz, nossos será celebrado em nível de Região. 
parabéns! Esse  g rande  encont ro  de  

catequistas será realizado no dia 
25 de agosto, na Paróquia 

Em continuidade à formação Santa Teresinha do Menino 
para agentes de pastoral da Região Jesus, em Chorozinho, das 
e continuando o estudo das 7h30min às 15 horas. O tema 
Sagradas Escrituras, iremos deste ano faz referência aos 30 
refletir, neste mês, sobre o anos do Documento Catequese 
Pentateuco. A Escola se realiza Renovada, n.º 26, da CNBB. 
sempre aos terceiros sábados (este Catequese Renovada 30 Anos – 
mês será dia 17 de agosto), das 8h Testemunho E Ousadia À Luz 
às 16h na sede da Região, em Da Fé E Da Vida. 
Guanacés. 

A Visita Pastoral será 
realizada na Paróquia Nossa 
Senhora da Conceição – Pacajus No dia 19, segunda-feira, das 
nos dias 29, 30, 31 de agosto e 8h às 12h se reunirá na Sede da 
01 de setembro. Este ano a Visita Região os secretários e secretárias 
não terá a participação dos paroquiais. Na oportunidade serão 
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missionários das paróquias. É uma arcebispo de Fortaleza; de tarde, 
visita de caráter mais pastoral, às 16 horas, acontecerá um 
tendo em vista que a Paróquia já momento de convívio social com a 
realizou as Santas Missões no mês banda Misericórdia em Canção e os 
de julho. Dentro da Visita à cantores Cosme e Suely Façanha. 
Paróquia, Dom José Antônio e os No saite da Arquidiocese o leitor 
seus auxiliares Dom Vasconcelos e pode assistir a um vídeo com o 
Dom Rosalvo se reunirão com o pároco da Paróquia São José de 
clero da Região, no dia 31 de Ribamar, padre Robério Queiroz.
agosto, das 8h às 12h, na sede da Publicamos o texto que 
Paróquia. escreveu seu atual pároco sobre 

essa comemoração.
Paróquia São José de 

R i bamar,   

A Paróquia de São José de 
Ribamar, em Aquiraz, vive um dos 

A comemoração dos 300 anos 
momentos mais importante de sua 

de evangelização da Paróquia São 
história religiosa, a celebração dos 

José de Ribamar, município de 
300 anos de Evangelização. Foi 

Aquiraz, teve início no dia 4 de 
criada paróquia aos quinze (15) 

agosto, com uma procissão e a 
dias do mês de agosto de 1713, 

celebração de uma Missa presidida 
quando o Ceará pertencia à 

pelo bispo auxiliar da Arquidiocese 
Diocese de Pernambuco. É a 

de Fortaleza, dom Vasconcelos. 
Paróquia primaz do Ceará, pois, 

Todos os setores da paróquia 
abriga, em sua estrutura histórica, 

participarão da festa e ficarão 
a honra de ter sido a primeira 

responsáveis por várias atividades. 
capital do Ceará. Em tempos 

O encerramento do aniversário 
passados, Aquiraz possuía uma 

será no dia 15 de agosto, de 
á r e a  b a s t a n t e  e x t e n s a ,  

manhã, com alvorada, café 
abrangendo 630 km² em sua 

c o m u n i t á r i o  n a  P r a i n h a ;  
extensão paroquial. 

caminhada da Prainha com as 
Na época pertenc ia à 

imagens do Bom Pastor, de Nossa 
paróquia de São José de Ribamar, 

Senhora e de São José até a Igreja 
Guarany, hoje Pacajus, Horizonte, 

Matriz, e celebração da Santa Missa 
na época chamado de Olho D’água, 

presidida por Dom José Antonio, 
Chorozinho, Eusébio e tantas 

Maria Erivan - Secretária

300  anos  de  
Paróquia de Aquiraz Evangelização.

festeja 300 anos
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outras Paróquias que nasceram de 
Aquiraz e se tornaram paróquias. A 
paróquia são José de Ribamar, vive 
momento de real graça em todos 
os campos da religiosidade e se 
prepara, com nobreza, para 
comemorar o seu Tricentenário de 
criação. Vivamos com intensidade 

Acontecerá na Paróquia do 
esta grandiosa festa de 300 anos 

Acarape no período de 29 a 31 de 
de Evangelização. Bendigamos ao 

agosto o Tríduo de São João 
Senhor por seu amor presente ao 

Batista, padroeiro da cidade.  A 
longo da história em nossa 

Santa Missa, nas três noites, terá 
paróquia e, ao mesmo tempo, 

inicio ás 19 horas na Igreja Matriz e 
peçamos perdão dos pecados 

contará com a presença das 
cometidos para, assim, buscarmos 

Comunidades de Cantagalo, Carro 
a coragem para a luta por um 

Atolado e Barro Vermelho, 
mundo mais justo, segundo o 

Comunidades de São Benedito, 
projeto de Deus.  Nossa gratidão 

Conjunto São Francisco, Marrecos 
a o s  l e i g o s  e  l e i g o s  q ue  

e Comunidade Luz de Deus. 
contribuíram na construção da 

Participarão ainda da animação os 
Igreja viva presente em nosso 

grupos do Terço dos Homens, 
meio; aos Padres Jesuítas, os 

Apostolado da Oração, Ministros da 
primeiros a lançarem suas redes; a 

Eucaristia, Terço das Mulheres, 
todos os sacerdotes que, ao longo 

Casais do E.C.C., Pastoral do 
destes anos, continuaram a obra 

Batismo, Pastoral do Dízimo, 
de Deus; aos nossos queridos 

Pastoral da Liturgia, Catequese e 
Bispos e Arcebispos que nos 

Jovens Crismandos.
apoiaram ao longo da história de 
nossa Paróquia; ao nosso 
Arcebispo Dom José Antônio pelo 
seu zelo Apostólico. 

Rogamos ao nosso Padroeiro, 5ª Semana Social Brasileira
São José de Ribamar, muitas Tema: Estado para que e para 
bênçãos para nossa Paróquia. quem?

Informações (85) 3361.1122 Carta Compromisso do 
Seminário da 5ª Semana Social 
Brasileira

Paróquia do Acarape

Paróquia de Ocara

.

Pe Antônio  Robério Martins  de   Queiroz - 
Pároco de Aquiraz

Região Episcopal
N. S. da Palma
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“As alegrias e as esperanças e homens e mulheres de boa vontade 
as tristezas e as angústias dos para a construção de uma nova 
homens de hoje, sobretudo dos realidade em nosso município e 
pobres e de todos aqueles que região. Desta forma, a metodologia 
sofrem, são também as alegrias e do ver, julgar e agir, nos ajudou a 
as esperanças, e as tristezas e a perceber os principais problemas 
angústias dos discípulos de Cristo e que nos afetam, a saber: 
não  há  rea l i dade  a lguma · Sofremos de um deficitário 
verdadeiramente humana que não atendimento na saúde pública no 
encontre eco no seu coração.” tocante à dificuldade de marcação 
(Constituição Dogmática do Conc. de consultas e na realização de 
Vaticano II Gaudium et Spes, 1) exames;

Nós representantes das · Cons ta t amos  a  t o t a l  
comunidades pertencentes à ausência do poder público do 
Paróquia de Ocara e Região Maciço de Baturité no tratamento 
Episcopal Nossa Senhora da Palma de pessoas vitimadas pelo flagelo 
- Serra, reunimo-nos no período de das drogas;
4 a 6 de julho de 2013 no seminário · Percebemos com indignação 
paroquial e regional em preparação que o município de Ocara sofre com 
da 5ª Semana Social Brasileira que 

a irregularidade na distribuição da 
tem como tema, Estado para que e 

água pela CAGECE, o que por si só é 
para quem? – A participação da 

motivo de escândalo e soma-se a 
sociedade na democratização do 

isso, a cobrança integral da taxa 
Estado brasileiro. Estivemos 

mensal;
presentes no número aproximado 

· Foi veiculado de forma 
de 100 pessoas, representantes de 

m a s s i v a  p e l o s  m e i o s  d e  12 comunidades de base,  
comunicação que parte da água entidades da sociedade civil 
distribuída pelo programa de carro-organizada, além de delegações 
pipa do Governo do Estado está das paróquias de Acarape, Antônio 
contaminada. Se não bastasse em Diogo, Aratuba e Pacoti.
pleno século XXI a utilização de tal Por fidelidade a Jesus de 
programa, revolta-nos o desapreço Nazaré e a seu projeto libertador 
pela vida humana; (Lc 4,14-21) que sempre buscou 

· D e n u n c i a m o s  o  uma vida abundante para todos (Jo 
aprofundamento da violência, a 10,10), nestes três dias vimos ser 
ausência de políticas públicas necessário conclamar a todos os 
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eficazes de cultura, lazer e Município(s);
·Realização de uma audiência educação ,  a s s im  como  o  

com representantes da CAGECE inexpressível contingente policial 
para debater a problemática em nas cidades com uma média 
torno da má distribuição da água vergonhosa de 04 policiais por 
no município de Ocara;cidade do Maciço de Baturité;

· F a z e r  u m a  g r a n d e  · A p o n t a m o s  o  c r i m e  
mani festação públ ica para ambiental de aterramento da lagoa 
e n t r e g a r  n o s s a  C a r t a  de Ocara.
Compromisso ao Governo e à 
Câmara Municipal de Ocara;Diante da realidade de 

·E n t r e g a  d a  c a r t a  direitos negados historicamente, 
c omp rom i s s o  a  t odo s  o s  nós reunidos no seminário 
representantes políticos dos preparatório da 5ª Semana Social 
municípios da Região Episcopal Brasileira reafirmamos o nosso 
Serra – N. Sra. da Palma.compromisso de cont inuar 

 acreditando num Estado que leve 
Temos a certeza de que em consideração os gritos e 

devemos cont inuar nossas clamores do povo que chega aos 
reflexões sobre o Estado brasileiro céus.
construído ao longo desses mais de Para que o apelo de nossas 
500 anos e trabalhar pela demandas seja atendido, somos 
ed i f i cação  de  uma nação  sabedores e sabedoras, que 
i g u a l i t á r i a ,  s o l i d á r i a  e  dependerá sobremaneira do nosso 
comprometida com a vida. n í v e l  d e  o r g a n i z a ç ã o  e  
Trabalharemos na construção de compromet imento e ass im 
um Projeto Popular para o Brasil, constituímos as seguintes ações 
para que o povo brasileiro possa prioritárias:
verdadeiramente interferir nos ·Criação de uma Escola de 
rumos de seu País.Liderança Popular a nível Paroquial 

Queremos um Estado a e Regional com intuito de se pensar 
serviço do povo brasileiro!a dimensão social da Fé;

Participantes do seminário ·Criação de uma Comissão 
paroquial e regional em preparação Re g i o n a l  e  M u n i c i p a l  d e  
à 5ª Semana Social Brasileira,acompanhamento das sessões 

Ocara-Ce, 6 de Julho de 2013.da(s) Câmara(s) municipal(is) e de 
fiscalização das contas do(s) 
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Região Episcopal
S. Fco. das Chagas

Romaria da Terra

Conselho Pastoral

Semana Missionária

Dia do Catequista

Vítimas da Seca

Jovens em missão na 
Paróquia de Paramoti.

Lucivângela Luz, Secretária da Região 

o efeito da seca (a falta de água 

para o consumo). Qualquer doação 

de água ou alimento poderá ser 

fe i ta diretamente para as 

paróquias mais atingidas, como 

Campos Belos, Caridade, Paramoti, 

Canindé, Área Pastoral de Caiçara. 
Romaria da Terra – As Entrem em contato com a 

Paróquias da Região se preparam Secretaria da Região.
para irem a Romaria da Terra em 

Sobral. Sairão ônibus de Canindé e 

Paramoti. O Conselho de Pastoral da 

Região Sertão São Francisco estará 

reunido no próximo dia 24 de 
As Paróquias da Região agosto, às 8 horas da manhã, em 

realizaram a Semana Missionária Paramoti.
com a Juventude. Em todas  houve 

boa participação dos jovens, com 

iniciativas que serão desenvolvidas A Região Episcopal São 
ao longo do ano. A cruz missionária Francisco estará realizando no dia 
e a Capela com o Ícone da Missão 25 de agosto a Celebração do Dia 
percorrem todas as comunidades do Catequista e os 30 anos de 
c o m  g r a n d e s  m o m e n t o s  Catequese Renovada. Contaremos 
celebrativos. com a participação de todos os 

catequistas das paróquias da 

Região.
A Região Episcopal São 

Francisco agradece às paróquias 

que realizaram campanhas para os 

necessitados, vítimas da seca. E A partir desse mês de agosto 
reforça o pedido urgente de doação os jovens da Paróquia de Paramoti 
de água potáve l  para as  es tarão rea l i zando v is i tas  
comunidades, pois as chuvas não missionárias nas comunidades 
f o ram su f i c i en tes  pa ra  o  rurais, aos domingos.  
armazenamento de água; várias 

comunidades já começam a sentir 
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Nascimento 30Pe. Francisco Maurício Lopes da Silva

2 Pe. Miguel Lucas da Costa
Ordenação Diaconal Permanente3 Pe. João Bosco Porfírio Rodrigues
16 Diác. Antônio de Pádua de Araújo5 Pe. Francisco José dos Santos Chaves
16 Diác. Antônio Policarpo de Alcântara7 Pe. Aluízio Pereira Costa, CM
16 Diác. Antônio Ximenes Aragão8 Pe. Jan Mathieu Van Dael, SCJ
16 Diác. Francisco Fernandes de Almeida8 Pe. Antônio Justino do Nascimento
16 Diác. José Gilson e Silva9 Pe. Carlos (Patrick Joseph) Clear, C.Ss.R
16 Diác. Paulo Rodrigues da Silva10Frei Roberto Magalhães, OFMcap
16  Diác. Raimundo Nonato Cardoso10Pe. Francisco Everton Gomes Mendes

10Pe. Jesus Mateus de Oliveira, SSS
Ordenação Presbiteral11Pe. José Sciberras, SJ
1 Pe. Luiz Alberto Chaves Freire12Pe. Teodoro João Cuypers, SSS
1 Pe. João Hélder, MSC13Mons. Raimundo José Fernandes
4 Pe. Francisco Alves Magalhães13Pe. Manoel Almeida de M.Balbino, CRSP
7 Pe. Manfredo Araújo de Oliveira13Pe. Luís Amado Vanegas Gómez, CJM
12Pe. José Chitumba14Pe. Domingos da Silva Marinho, C.Ss.R
12Pe. Francisco Sinvaldo Fernandes, SSS16Pe. Antônio Ruy B. M. de Morais, SSS
13Pe. Gabriel Brilhante Holanda16Pe. Adelmar R. Oliveira Sobrinho, SDB
17Frei José de Ribamar P.da Silva, OFMcap17Pe. Luiz Gonzaga Gomes de Almeida, SJ
22Pe. Oliveira Braga Rodrigues19Pe. José Dacio de Morais, MSC
22Pe. Francisco José dos Santos Chaves19Pe. Valdemar Pereira dos Santos, SDB
22 Pe. Edmilson Mendes Menezes20Frei Adimar Colaço, OFM
22Pe. Alan Noel Glynn, C.Ss.R21Pe. José Soares Teixeira
25Pe. Marcelo (Patrick) Lavery, C.Ss.R22Pe. Eugênio Pacelli Correia Aguiar, SJ
25Pe. Eduardo (Eamonn) Gowing, C.Ss.R22Pe. Gothardo Thomaz de Lemos
30 Pe. Carlos Buzaneli, MSC22Frei José Luís Villanueva Landibar, OAR

23Pe. Lino José (Linus J.) Roelofs, CM
27Pe. Domingos Albino dos S. Cunha, CSh
28Pe. Judikael Castelo Branco, FN
28Pe. Alderi Leite de Araújo
28Pe. Francisco de Assis Filho
28Pe. Fco. Demontier de A. Távora, SDB
29Pe. Fco. das Chagas Soares Rodrigues
29Pe. Paulo Sérgio B. de Amorim, CCSh
30Pe. Manoel Martins Silva, CRSP

Boletim Informativo - agosto de 2013

³Presbíteros - aniversariantes de setembro

Parabéns a todos!

Parabéns a todos!
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Dia do Padre

CRB

Eleito novo presidente 

Dia da Vida 
Consagrada Religiosa

A Conferência dos Religiosos 
do Brasil, CRB, celebrará o dia da 

Em comemoração ao dia do 
Vida Consagrada na Arquidiocese 

Padre, celebrado no primeiro 
de Fortaleza, com uma Missa, às 19 

domingo de agosto, dia 4, e dia de 
horas, na Igreja do Otavio Bonfim. 

São João Maria Vianney, o Cura 
A finalidade dessa celebração 

d'Ars, será realizado um dia de 
festiva é sinalizar a alegria da 

confraternização e lazer do clero de 
vocação religiosa, do testemunho 

Fortaleza.   O lazer foi agendado 
de vida e do anúncio de Jesus 

para o dia 26 de agosto, a partir 
Cristo, fonte de toda Esperança e 

das 8 horas no Clube de Campo 
Fé.

Recreio, situado na Avenida 
Maestro Lisboa, 1090, Lagoa 
Redonda. O local dispõe de 
piscinas, salão de jogos, bar e 
restaurante, além de uma área 
verde. Presença confirmada de 
Dom José Antonio e seus Bispos 

Religiosos e Religiosas, 
auxiliares. Informações na Sala do 

reunidos na 23ª Assembleia Geral 
Clero através do telefone (85) 

Eletiva da Conferência dos 
3388.87 25.

Religiosos do Brasil (CRB), 
elegeram no dia 17 de julho o novo 
presidente da entidade: Irmão 
Paulo Petry, da Congregação dos 
Irmãos de São João Batista de La 
Salle (Lassalistas).

No dia 18 de agosto vamos 
Em entrevista à Assessoria de celebrar o nosso dia da Vida 

Comunicação da Assembleia, Consagrada! Estamos participando 
Irmão Paulo Petry falou à Vida de muitos modos desse nosso dia! 
Consagrada. “Minha expectativa é Há religiosas e religiosos em todos 
corresponder à expectativa dos os recantos da nossa Regional, 
Rel ig iosos.  É uma grande apresentando o rosto da Vida 
r e s p o n s a b i l i d a d e ”,  d i s s e ,  Consagrada: seja em encontros 
revelando sua emoção por ser nos Núcleos, caminhando com o 
eleito, pelo fato de apreciar muito a povo na Romaria da Terra em 
vida consagrada. Para ele a Vida Sobral, e em muitos outros 
Religiosa tem uma presença e um eventos!
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rosto bonito, mas, além disso, é membro da diretoria cessante da 
preciso estar atento à sua CRB, irmão Jardelino Menegat, 
complexidade no que se refere aos relatou  as suas impressões com a 
seus diversos campos de missão. eleição do seu confrade.
“É um misto de alegria e “Primeiro há uma consulta 
preocupação, mas vou continuar entre os superiores maiores e 
cantando como vocês: 'Permanece houve uma indicação. Irmão Paulo 
conosco, Senhor'”, afirmou. foi consultado pela CRB assim 

O novo presidente deixou como ele me consultou como 
uma mensagem aos religiosos Provincial. Consultado o conselho 
presentes em Assembleia e os Provincial dos Lassalistas, nós 
convidou para que caminhem achamos que podíamos dispô-lo 
conjuntamente com ele neste para essa função e a Assembleia 
tr iên io 2013- 2016: “Que votou nesse candidato com um 
permaneçamos unidos para percentual muito alto, 92% dos 
defender os valores humanos e votos. Portanto há confiança na 
cristãos, para que assim o Senhor pessoa dele e esperamos que 
p e r m a n e ç a  c o n o s c o .  S e  possamos corresponder ao que a 
caminharmos juntos, embora Vida Religiosa espera”.
tenhamos pontos de vista Com 356 votantes, Irmão 
diferentes, maneiras diferentes de Paulo Petry foi eleito com 92,13% 
pensar, mas caminharmos juntos dos votos. Irmã Gertrudes Salatte 
como os discípulos de Emaús e Beal teve 6,74% dos votos; Irmã 
deixarmos Jesus caminhar Francinete Amorim, 0,84%, e Irmã 
conosco, continuaremos sendo Therezinha Remonatto,  0,28%.
testemunhas como as primeiras 
comunidades cristãs”, concluiu.

O processo eletivo na CRB 
compreende a indicação prévia de 
candidatos pelos associados da 
Conferência, a consulta das 

No dia 14 de agosto padre possibilidades destes com seus 
Geovane Saraiva completa 25 anos superiores, e a votação secreta  
de ordenação Presbiteral.  A por meio de urna eletrônica 
Paróquia de Santo Afonso durante a Assembleia. O Superior 
homenageia seu pároco e celebra Provincial do recém-eleito e 
com ele esta data com Missa em 

Jubilandos

Jubileu de Prata

Boletim Informativo - junho 2013

26



ação de graças, na Parquelândia. Saraiva e Francisco Moser, nossos 
Na ocasião, ele estará lançando parabéns e o abraço fraterno de 
mais um livro "25 anos sobre t o d o s  q u a n t o s  f a z e m  a  
águas sagradas" com uma Arquidiocese de Fortaleza. 
coletânea de seus artigos e fotos, Rogamos ao bom Deus que os 
uma edição comemorativa dos assista permanentemente e os 
seus vinte e cinco anos de fortaleça, na construção cotidiana 
sacerdócio. Pe. Geovane também do Reino de Deus. 
exerceu o ministério presbiteral na 
Paróquia São Francisco, bairro Dias 
Macedo, e na Paróquia Nossa 
Senhora da Paz. Ultimamente tem-

O Mosteiro da Visitação de se lançado na publicação de livros e 
Nossa Senhora, em Fortaleza, das tem colaborado com diversos 
Monjas Beneditinas, fica no artigos no saite da Arquidiocese.
Condomínio Espiritual Uirapuru - 
CEU, na Rua Boa Ventura, 945. Sua 
fundação e início do louvor divino Pe. Francisco Moser, padre 
aconteceu no dia 26 de junho de diocesano italiano, Fidei Donum, 
1994. Atualmente a comunidade que trabalhou na Arquidiocese de 
conta com seis monjas, duas Irmãs Fortaleza, de 1987 a 2004, na Área 
professas, a caminho da profissão Pastoral do Conjunto Palmeiras, 
solene, e uma oblata regular. A celebrou no dia 28 de junho 
Prioresa do Mosteiro é Me. Maura cinquenta anos de ordenação 
de Camargo, OSB.presbiteral. Pe. Francisco Moser, 

durante 17 anos, serviu, com muito Esta comunidade dedica-se à 
zelo e dedicação, a Igreja de oração e ao trabalho, conforme o 
F o r t a l e z a ,  s o b r e t u d o  e  lema de S. Bento: “Ora et Labora”. 
prioritariamente, os pobres. De Seu dia a dia se desenvolve entre 
1990 a 1994, exerceu o ministério oração comunitária e individual - 
de Vigário Episcopal da antiga Lectio divina, trabalhos nas 
Região Episcopal Metropolitana 3. diversas oficinas e momentos de 
Desde 2004, é missionário em lazer e recreação na convivência 
Timor Leste. Mora na ilha Atauro. O f ra te rna .  Acompanham os  
e.mail do Pe. Chico Moser é: acontecimentos do mundo através 

 dos meios de comunicação social 
Aos queridos padres Geovane para apresentarem todos e tudo ao 

Monjas Beneditinas 

Jubileu de Ouro

Francisco_Moser9@hotmail.com
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Senhor. beatificação e canonização em 
Roma. O silêncio e a contemplação 

A Missa foi presidida pelo se entrelaçam com a alegria e 
padre Geilson Pereira de Almeida e descontração procurando “nada 
concelebrada pelo padre Valdemar antepor ao amor de Cristo”.
Pereira dos Santos que na homilia, 

Como monjas vivem do deixou bem explícito para os fiéis o 
trabalho de suas mãos, seguindo conteúdo da Liturgia. Padre 
os ensinamentos do Pai S. Bento. Valdemar foi seminarista de Dom 
Na lojinha do Mosteiro encontra- Lustosa em Carpina-Pe, onde teve 
se: incenso grego (100g →  R$ tratamento de forma familiar.
35,00), pães, bolos, tortas, O padre Valdemar em sua 
biscoito bricelet e alfaias, livros de homilia recordou a memória do 
esp i r i tua l idade bened i t ina,  servo de Deus, acalentando nas 
cartões, medalhas e chaveiros, pessoas a lembrança dos bons 
imagens de S. Bento e outros momentos em que conviveu com 
objetos. ele, lembrando as recomendações 

que o Divino Mestre, inculcava nos As monjas também aceitam 
seus discípulos: "a oração, a trabalhos de encadernação e 
pobreza e a paz" entre outras restauração de livros. Contatos: 
tantas virtudes. Na qualidade de (85) 9807 2887 (Tim), (85) 8557. 
sacerdote e bispo da santa Igreja, o 8494 (Oi), (85) 9161.8527 (Claro).
servo de Deus se alimentava de 
oração. Acreditava que precisava 
se abastecer da graça de Deus para 
partilhá-la com os irmãos. Passava No  primeiro domingo de cada 
horas diante do Santíssimo mês é realizada, às 17h, na 
Sacramento, exercitando sua fé. paróquia Nossa Senhora da 
Foi daí que nasceu o hino litúrgico Piedade, a Missa dos ouvintes, 
de sua autoria: "Meu Deus, eu transmitida pela rádio Dom Bosco, 
creio, adoro, espero amo-vos..." e com um público aproximadamente 
da oração nascia a caridade. de mil fiéis. A  Santa Eucaristia foi 
Homem de Deus, consciente de ser dedicada no dia 7 de julho  ao 
o pastor do povo com imensa prelado Dom Antônio de Almeida 
capacidade de saber ouvir e  sentir Lustosa, que foi arcebispo de 
a dor do pobre e sofredor e de Fortaleza de 05/11/1941 a 
reacender a chama da esperança 11/05/1963. Hoje,  o religioso se 
n a q u e l e s  q u e  d e l e  s e  encontra  em processo de  

Dom Lustosa
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aproximavam. Foi um dos corações conforme o testemunho nos seus 
mais amáveis, delicados e nobres livros "Terra Martirizadas" e "Notas 
do clero religioso e diocesano de a Lápis, onde descreve o flagelo da 
sua época, um sacerdote que pode seca e os efeitos dolorosos que 
ser colocado ao lado de São João atingem uma população infortuna.  
Bosco, pelo dinamismo apostólico, Dom Lustosa era um homem 
pelo zelo e amor aos jovens, que se impunha mortificação, 
principalmente aos mais pobres, e sacrifício e jejuns. Entretanto, "ao 
pelo espírito de fé e alegria serena lado da oração e da contemplação, 
e pela maneira cordial de  tratar as levava uma vida  de intensa 
pessoas. Fundou a Congregação atividade, administrando os 
das Josefinas, confiando-a  à assuntos materiais da sua diocese 
proteção de São José, com a e atendendo aos compromissos a 
finalidade específica de cuidar das que a sua condição de arcebispo o 
meninas pobres. obrigava."

Foi o fundador da Rádio Seu processo de canonização 
Assunção Cearense e assíduo foi instalado, por Dom Aloísio 
colunista do jornal O Nordeste, da Lorscheider, em 14 de agosto de 
Arquidiocese de Fortaleza, com 1993 e  se encontra em Roma à 
metas e objetivos de divulgar a e s p e r a  d e  m i l a g r e s  
mensagem do Evangelho ao povo. comprovadamente reconhecidos 
No campo da saúde "promoveu como fatos sobrenaturais, para 
fundações de Hosp i ta is  e  apressar a hora da oficialização do 
Sanatórios, criou a Obra do Berço seu nome no rol dos santos 
do pobre, destinada às crianças canonizados. Inúmeras graças  
abandonadas e instalou Postos de foram catalogadas, restando 
Saúde na periferia de Fortaleza, maiores s ina is ,  autênt icos 
onde médicos e odontólogos m i l ag re s ,  t e s t emunhados .  
prestavam serviço voluntário." Terminando essa reflexão o padre 

Na área de Educação criou recitou um lindo cordel, poema de 
escolas populares para crianças, sua autoria.
jovens e adolescentes nos Esteve presente, a comissão 
cinturões de mais acentuada da causa do processo de 
pobreza de nossa capital. Foi beatificação e canonização de Dom 
incentivador de programas Antônio de Almeida Lustosa: irmã 
agrícolas para o sertanejo cearense Margarida Sales,  José Olavo 
que ele  muito o conheceu, Rodrigues, Junior e Zilda, irmã 
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Neiva, Conceição Rodrigues. fé. Muita fé.

O padre é sinal de Deus, ele 

prega a Palavra de Deus e consagra 

as hóstias, pedacinhos de pão que 

se tornam o Corpo de Jesus. Por 

isso Deus chama para a vida 
Vocês sabem o que significa a sacerdotal quem tem um coração 

palavra padre? aberto para servir e se desapegar 
Significa “pai”, assim como o de tantas coisas que para nós 

pai cuida de seus filhos o padre parecem tão importantes. A 
cuida daqueles que participam da grande riqueza do padre é Jesus 
nossa paróquia para que cresçam que ele escolheu seguir por toda a 
como verdadeiros filhos de Deus. vida. O padre precisa de nós tanto 

Ser padre é ser abençoado e quanto nós dele. Precisa do nosso 
verdadeiramente escolhido por a p o i o ,  c o l a b o r a ç ã o  e  
Deus. Sem dúvida nenhuma, compreensão; precisa do nosso 
somente alguém que tem Deus ao amor, da nossa amizade e de 
seu lado é capaz de realizar tantos nossas orações, para que Deus lhe 
feitos como celebrar a Eucaristia, dê animo e coragem para seguir 
pregar o Evangelho, acolher os confiante e com alegria em sua 
pecadores, orientar e acompanhar missão.
como somente um pai pode fazer. Ter um padre em nossas 
Um pai espiritual dado pelo Senhor comunidades é uma bênção de 
para nos guiar no caminho da Deus e isto precisa ser celebrado 
salvação. com muito amor e alegria.

O padre, como todos nós Parabéns a todos os padres, 
podemos ver, é o primeiro que Deus renove diariamente a 
missionário de nossa comunidade. belíssima vocação a que foram 
Ele está sempre conosco,  chamados e a qual disseram SIM.
atendendo as necessidades do Deus os abençoe e guarde!
povo, instruindo, confortando, Parabéns a todos os padres de 
visitando famílias, doentes, nossa Arquidiocese de Fortaleza e 
rezando missas, atendendo os em especial a nossos padres da 
pobres. Ser padre não é uma tarefa Região Sertão São Francisco das 
fácil! Deixar tudo é entregar-se Chagas.
completamente nas mãos do 

Senhor. Esta vocação pede força e 

Conceição Rodrigues

 

Mensagem Dedicada 
ao Dia do Padre

Lucivângela Luz, secretária da Região e 
membro da Pascom.
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Simpósio 
Arquidiocesano  da 
Fé

estamos vivendo o Ano da Fé, o 
tema do Simpósio deste ano é a Fé. 
Em 2014, será a Esperança e em 
2015, a Caridade. 

A Arquidiocese de Fortaleza 
2. OBJETIVO: Despertar e 

está vivendo o triênio do seu 
vivenciar a Fé, a Esperança e a 

Centenário, a ser celebrado em 
Caridade, através do Estudo da 

2015. Como um dos momentos de 
Palavra de Deus.

vivência e celebração desse triênio 
foram programados três grandes 

3. DATA: 21 de setembro, 
Simpósios a serem realizados em 

das 8 às 18 horas, e 22 de 
2013, 2014 e 2015, com os temas 

setembro, das 8 às 13 horas. 
da FÉ (2013), da ESPERANÇA 
(2014) e da CARIDADE (2015). 

4. LOCAL: Colégio Padre João 
Renovamos neste Boletim de 

Piamarta, (Rua Pe. João Piamarta, 
agosto, com pequenos acréscimos 

161, Montese).
e alterações, o texto publicado no 
Boletim Informativo de julho 

5. VALOR: R$ 30,00 (trinta 
passado (pág. 22 a 25). 

reais) por participante. 
A Arquidiocese de Fortaleza 

realizará, nos dias 21 e 22 de 
6. PÚBLICO ALVO

s e t e m b r o ,  o  S i m p ó s i o  
O simpósio deve ser um 

Arquidiocesano da Fé. 
momento precioso de formação e 
animação para todas as lideranças 

1. PLANO DE PASTORAL 
eclesiais. Segundo definição dos 

A terceira Urgência do Plano 
conselhos episcopal e pastoral da 

de Pastoral da Arquidiocese é 
Arquid iocese,  aco lhendo a 

Igreja: lugar de animação 
orientação do senhor arcebispo, 

bíblica da vida e da pastoral. O 
Dom José Antonio, devem 

programa arquidiocesano 2 desta 
p a r t i c i p a r  d o  S i m p ó s i o  

urgência é: Formação Bíblica de 
Arquidiocesano da Fé:

novas lideranças. O Projeto 1 
arcebispo, bispos, padres e 

deste Programa 2 é: SIMPÓSIO 
diáconos da Arquidiocese; 

BÍBLICO ARQUIDIOCESANO 
- 25 pessoas de cada paróquia 

(Plano de Pastoral, pág. 38). Como 
ou área pastoral da Arquidiocese, 

- 

Boletim Informativo - agosto de 2013

³Pastorais

31



sobretudo que sejam membros dos - 10 pessoas da coordenação 
conselhos paroquiais; arquidiocesana da Pastoral da 

- 10 pessoas de cada Juventude;
associação, serviço, comunidade - 10 pessoas da coordenação 
nova ou movimento articulados arquidiocesana da Pastoral 
pelo FAMEC, que estejam numa Vocacional;
coordenação arquidiocesana; - 10 pessoas da articulação 

- 10 pessoas de cada pastoral arquidiocesana da Pastoral 
social,  organismo e CEBs, Universitária;
participantes da articulação - 10 pessoas da articulação 
arquidiocesana das Pastorais arquidiocesana da Pastoral do 
Sociais, CEBs e Organismos, que Turismo.
estejam numa coordenação - 10 pessoas da coordenação 
arquidiocesana; arquidiocesana de Liturgia;

- os membros do Conselho de - 10 pessoas da coordenação 
A s s u n t o s  E c o n ô m i c o s  d a  arquidiocesana de Catequese;
Arquidiocese; - 10 pessoas da coordenação 

- 10 pessoas da Diretoria do arquidiocesana da Infância 
Conselho Arquidiocesano de Missionária;
Leigos; - 10 pessoas da equipe 

- 10 pessoas da coordenação arquidiocesana de Campanhas.
do Conselho Missionário Diocesano - 10 pessoas da Escola de 
(COMIDI); Pastoral Catequética - ESPAC

- 10 pessoas do Conselho 
Arquidiocesano da Pastoral 7.  PROGRAMAÇÃO
Familiar; Dia 21 de setembro 

- 10 pessoas da coordenação (Sábado)
arquidiocesana do Setor Juventude 8h – Animação, Acolhida e 
da Arquidiocese; Oração.

- 10 pessoas da coordenação 9h30min – Conferência: A 
arquidiocesana da Pastoral da Fé expressa por Testemunhas 
Comunicação; Bíblicas – Profa. Tânia Couto.

- 10 pessoas da articulação 10h30min – Lanche
arquidiocesana da Pastoral do 11h – Conferência: A fé na 
Dízimo; Tradição da Igreja (Patrística) – 

- 10 pessoas da articulação Dom Vasconcelos
arquidiocesana da Pastoral da 12h – Perguntas 
Educação; 12h30min – Almoço
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14h – Animação p u d e s s e m ,  a t r a v é s  d e  
14h30min – Conferência: A fé testemunhos, partilharem a sua fé 

no Concílio Vaticano II - Dom José e o importante papel que ela realiza 
Antonio. em nossas vidas pessoais, nas 

15h30min - Perguntas nossas comunidades eclesiais e na 
16h - Lanche evangelização como anúncio e 
16h30min - Grupos de presença do Reino de Deus na 

trabalho (Testemunhos e desafios à sociedade.  Como seremos 
Fé). milhares, essa partilha será feita 

17h30min – Oração de em grupos de quarenta. A 
Encerramento ressonância desses testemunhos 

Dia 22 de setembro de fé para todos os participantes 
(Domingo) será apresentada no domingo pela 

8h – Animação, Acolhida e manhã. Esses Grupos de Partilha 
Oração serão constituídos a partir das 

8h30min – Mesa Redonda: 1. escolhas   das Urgências feitas nas 
Ressonância dos testemunhos dos fichas de inscrição. 
g r u p o s  d e  t r a b a l h o ;  2 .   A coordenação pastoral fez 
Perspectivas e repostas da Fé, um elenco de sugestões temáticas 
pelos participantes da Mesa. para essa partilha testemunhal em 

10h30min – Lanche cada urgência.
11h – Três apresentações de 

Primeira Urgência: Igreja testemunho, de forma artística (o 
em estado permanente de primeiro, sob a responsabilidade do 
missão.FAMEC; o segundo, da articulação 

arquidiocesana das Pastorais 
Fé e ação evangelizadoraSociais, Organismos e CEBs; o 
Fé e as mídias sociaist e r c e i r o ,  d a  a r t i c u l a ç ã o  
Fé e martírioarquidiocesana da Catequese).
Fé e o mundo das crianças11h30min – Santa Missa de 
Fé e o mundo dos jovensEncerramento e Envio.
Fé: testemunho pessoal de 

vida cristã8 .  P A R T I L H A  D E  
TESTEMUNHOS

No sentido de o Simpósio não 
Segunda Urgência: Igreja: 

ser constituído só de conferências, 
casa de iniciação à vida Cristã 

abriu-se um espaço, na tarde do 
Fé e Eucaristia

sábado, para que os participantes 
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Fé e Igreja sinal de salvação Fé e ação social do cristão
Fé e missão catequética Fé e ciência
Fé e o magistério da Igreja Fé e missão profética
Fé e os Padres da Igreja Fé e o compromisso cristão

contemporânea. Fé e opção preferencial pelos 
Fé e os padres da Igreja pobres.

primitiva Fé, família e sexualidade.
Fé e vocação cristã 
Liturgia: expressão 9. FICHAS de INSCRIÇÂO

celebrativa de nossa fé A coordenação pastoral já 
enviou a todas as Regiões 

Terceira Urgência: Igreja: Ep i s copa i s ,  ao  FAMEC ,  á  
lugar de animação bíblica da articulação das pastorais sociais, 
vida e da pastoral CEBs e organismos, e às 

Fé e a Palavra de Deus coordenações arquidiocesanas de 
Fé e o povo de Deus outras pastorais, conselhos e 
Fé: encontro pessoal com grupos eclesiais, as FICHAS de 

Jesus Cristo INSCRIÇÂO. Nelas há um local em 
Fé: encontro com Jesus nos que o participante deve indicar em 

pobres que Urgência do Plano Pastoral, 
quer partilhar seu testemunho de 

Quarta Urgência: Igreja: fé. Tendo em vista uma boa 
comunidade de comunidades. distribuição, o Conselho Episcopal 

Fé e a religiosidade popular da Arquidiocese sugere que:
Fé: encontro comunitário - dos 25 participantes de cada 

com Jesus Cristo paróquia e área pastoral – fiquem 
Fé: vivência do cristão na cinco (5) em cada urgência do 

Comunidade Trinitária Plano de Pastoral da Arquidiocese;
Fé: presença de Deus em - dos 10 participantes de cada 

quem ama o próximo entidade do FAMEC – fiquem dois 
Fé: testemunho comunitário (2) em cada urgência do Plano de 

de vida cristã Pastoral da Arquidiocese;
- dos 10 participantes de cada 

Quinta Urgência: Igreja a entidade das Pastorais Sociais, 
serviço da vida plena para CEBs e Organismos – fiquem dois 
todos. (2) em cada urgência do Plano de 

Fé e ação política do cristão Pastoral da Arquidiocese;
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- dos 10 participantes de cada de todos os continentes que 
uma das diversas equipes de estarão presentes na Jornada 
coordenação ou articulação Mundial da Juventude e no 13º 
arquidiocesana - fiquem dois (2) Intereclesial de CEBs, que 
em cada urgência do Plano Pastoral seguindo o testemunho do Cristo 
da Arquidiocese. libertador possamos todos viver 

É muito importante que uma espiritualidade profética, que 
todas as fichas cheguem ao se torna visível na opção 
Secretariado de Pastoral até o preferencial pelos pobres, na 
dia 31 de agosto. defesa da vida e na luta por uma 

I n f o r m a ç õ e s :  n a s  sociedade do bem viver.
secretarias das Regiões Episcopais, Assim, impulsionados pela 
do FAMEC e no Secretariado de profecia desta terra e dos mártires 
Pastoral. que na fidelidade ao Evangelho 

derramaram seu sangue pela 
causa do Reino, denunciamos:

 O atual modelo capitalista 
que movido pelo lucro que mata 
nossas juventudes, sobretudo, os 
negros e negras pobres, e assim, 
d e s t r ó i  a  e s p e r a n ç a  d a  
continuidade da vida que Deus nos 
deu;

“Juventude que ousa  A falta de efetivação de 
lutar constrói o poder políticas públicas específicas para 

popular” os jovens do campo e da cidade;

Nós, juventudes reunidas no  Os grandes projetos e 
Trezinho das Comunidades megaeventos que, com a máscara 
Eclesiais de Base realizado na de “desenvolvimento” para o 
diocese do Crato em preparação ao campo e as cidades, expulsam 
13º Intereclesial, anunciamos a comunidades de seus territórios, 
alegria de termos vivenciado a destruindo as culturas e tradições 
experiência da Justiça e Profecia a que historicamente se formaram.
Serviço da Vida no Campo e na 

Repudiamos:
Cidade. Queremos, contudo, 

 A redução da maioridade comunicar a todas as juventudes 

Pe. Francisco Ivan, coordenador 
arquidiocesano de pastoral

Miguel Brandão, secretário executivo.
Rosélia Follmann, da equipe de coordenação.

13º Intereclesial das 
CEBs
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penal por entendermos que ela não assim, rompe preconceitos 
resolverá o problema da violência, presentes em nós e na sociedade.
visto que a mesma tem causa na N ó s ,  j u v e n t u d e s  
desigualdade social e na falta de encantados(as) com o embalo das 
o p o r t u n i d a d e  p a r a  o  Comunidades Eclesiais de Base 
desenvolvimento de uma vida seguiremos firmes na caminhada 
digna – “Eu vim para que todos rumo a uma sociedade em que 
t e n h a m  v i d a  e  v i d a  e m  todos(as) sejam protagonistas de 
abundância” (Jo 10,10); uma nova história.

 A postura de políticos que se 
utilizam de bens públicos para 
alimentarem a ganância pelo 
dinheiro e a impunidade que 
favorece a prática de tais crimes – 
“Vós não podeis servir a Deus e ao 
dinheiro” (Dt 9);

 “Terra, Água, Comunhão: 
Por tudo que foi explicitado Bem Viver em nosso Chão!” 

afirmamos nosso compromisso 
Com este tema, a Comissão 

em:
Pastoral da Terra do Ceará (CPT) 

 Comungar da luta da realiza a 16ª Romaria da Terra do 
juventude negra, indígena, Ceará, no dia 17 de agosto de 
camponesa ,  pescadores  e  2013, na cidade de Sobral, lugar de 
quilombola, defendendo a sua lutas históricas pelo acesso à terra, 
identidade e territórios; do martírio de Benedito Tonho e de 

tantos outros grandes e atuais  Lutar pela democratização 
desafios.dos meios de comunicação como 

garantia de espaço e expressão  A Romaria da Terra é um 
p o p u l a r,  r e a l i z a n d o  u m  momento forte de encontro, de 
contraponto da grande mídia que caminhada, de celebração da vida 
distorce as mais diversas lutas e das conquistas diárias dos 
sociais. camponeses e camponesas, 

espaço oportuno de denúncia  Assumimos a defesa das mais 
profética de todos os projetos que diversas formas de amar como 
destroem a vida humana e a expressão do gesto em que Jesus 
natureza. É um evento de acolhe a Samaritana (Jo 4), e 

16ª Romaria da Terra 
do Ceará 
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animação da prática cidadã do caravanas a Sobral e acolhida nas 
povo romeiro do Ceará, na paróquias da cidade;
construção de uma sociedade 

Às 18h: Celebração de 
justa. Neste sentido, fazemos 

abertura à margem esquerda do 
comunhão com outros eventos já 

Rio Acaraú;
realizados ou ainda em preparação 

Às 20h: Caminhada romeira no Ceará, como a 5ª Semana Social 
até o Estádio Municipal;Brasileira, o Tribunal Popular do 

Estado e o 13º Intereclesial de Às 22h: Encontro musical dos 
CEBs. artistas da caminhada;

 Estamos vivenciando um À s  0 0 h :  C e l e b r a ç ã o  
momento difíci l, uma seca Eucarística de encerramento.
prolongada, cheio de contradições 

Várias comunidades já estão políticas, porém, com muitas 
se prepararam para a 16ª Romaria e s p e ra n ç a s  n a s c i d a s  d a s  
da Terra, com os encontros comunidades. Por isso, reunindo 
preparatórios, A organização da caravanas de todos os recantos do 
caravana, de faixas e cartazes com Estado, queremos celebrar as 
o nome de sua diocese, paróquia, experiências de Bem Viver no 
comunidade, pastoral, movimento, semiárido, que geram vida em 
A Romaria é uma grande festa dos abundância e com dignidade. 
trabalhadores e trabalhadoras do 

Iluminados pelo testemunho Ceará, do campo e da cidade.
de tantos companheiros e Algumas recomendações: 
companheiras, mártires da terra, Ao chegarem a Sobral, as 
que derramaram seu sangue na caravanas devem se dirigir a locais 
luta por justiça, seguiremos de acolhimento de suas referidas 
caminhando, fortalecendo nosso dioceses Haverá pessoas nas 
compromisso com as grandes entradas da cidade de Sobral para 
causas populares, cantando a vida orientarem as caravanas a 
e a missão, proclamando em alta chegarem a esses locais que são os 
voz nossa esperança e recriando seguintes:
um povo novo. - Diocese de Itapipoca: 

Ginásio Coração de Jesus A 16ª Romaria da Terra tem a 
- Diocese de Limoeiro do seguinte programação:

Norte: CETRESO
Às 16h: Chegada das 

- Diocese de Iguatu: Colégio 
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Farias Brito – Sobralense
- Diocese de Crateús: Colégio 

Juventude que ousa lutar 
Estadual Dom José Tupinambá da constrói o projeto popular.
Frota A 19ª edição do Grito dos 

- Diocese de Tianguá: Escola Excluídos será realizada no dia 7 de 
Profissionalizante Lysía Pimental setembro, às 17 horas, na Praia de 
Gomes Iracema, comunidade do Poço da 

- Diocese de Crato: Escola Draga, local onde está sendo 
Carlos Jeressaiti – Sinha Sabóia cons t ru ído  o  Acquár io .  A  

- Arquidiocese de Fortaleza: concentração inicial será às 15 
Universidade Estadual Vale do horas. Dois locais servirão de 
Acaraú – UVA concentração inicial: Praça do 

- Diocese de Quixadá: Centro Cristo Redentor, em frente ao 
Educacional Maria Imaculada Seminário da Prainha, e Aterrinho 

Depois dessa acolhida, as da Praia de Iracema, próximo à 
caravanas devem se dirigir à Igreja de São Pedro. 
margem esquerda do Rio Acaraú, O Grito dos excluídos 2013, 
onde haverá a celebração de em Fortaleza, quer denunciar as 
abertura, às 16 horas. mazelas causadas pelos governos, 

geradas através das grandes obras Informações: CPT CE: (85) 
que só visam ao lucro e excluem 3 2 2 6  1 4 1 3  –  
cada vez mais os pobres. O ; Ir. Ilza: 
Acquário é um dos exemplos ( 8 5 )  9 6 0 1 3 2 8 4  –  
emblemáticos dos últimos tempos ;  Th iago 
em Fortaleza e em todo o Ceará. Valentim: (88) 96279567 – 

Este ano o tema é “Juventude ;  
que ousa lutar constrói o projeto Claudiano: (88) 96415687 – 
popular”. Na Arquidiocese de Blog da 
Fortaleza estão envolvidos na CPT CE: 
construção e realização do Grito 
p a s t o r a i s ,  m o v i m e n t o s ,  
comunidades e pessoas de boa 
vontade. É um momento de 
manifestação, de ida às ruas, para 
expressar os clamores dos pobres, 
c e l eb ra r  s ua s  a l eg r i a s  e  
conquistas, e fortalecer a 

cptce@netbandalarga.com.br

i l z a f r a n @ h o t m a i l . c o m

t h i a g o v a l e n t i m 1 @ y a h o o . c o m . b r

claudianocpt@yahoo.com.br

http://cptce.blogspot.com.br/

    

Grito dos Excluídos
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esperança. aberto e plural a pessoas, grupos, 
Em sintonia com a Campanha entidades, igrejas e movimentos 

da Fraternidade 2013, cuja sociais comprometidos com as 
temática é “Fraternidade e causas dos excluídos e excluídas. 
Juventude” e com o contexto de Como indica a própria expressão, 
mobilizações e efervescência dos constitui-se numa mobilização com 
movimentos sociais em que a três sentidos: denunciar o modelo 
juventude é protagonista, o Grito político e econômico que, ao 
traz como tema as Juventudes, mesmo tempo, concentra riqueza e 
pois em uma sociedade que renda e condena milhões de 
extermina seus jovens, através das pessoas à exclusão social; tornar 
d rogas ,  da  v i o l ênc i a ,  da  público o rosto desfigurado dos 
insegurança, é preciso que criemos grupos excluídos, vítimas do 
alternativas de superação dessas desemprego, da miséria e da fome; 
problemáticas. Além disso, está em propor alternativas ao modelo 
sintonia com a 5ª Semana Social econômico neoliberal, de forma a 
Brasileira (SSB) que, durante 2011 desenvolver uma política de 
e 2013, realiza fortes momentos de inclusão social, com a participação 
reflexão e análise da conjuntura. ampla de todos os cidadãos e 
Os participantes da 5ª SSB cidadãs.
denunciam que as remoções de Informações: Fernanda 
milhares de famílias para dar lugar Gonçalves (85) 8872.6947; padre 
às “grandes obras” da Copa das Lino Alegri (85) 32701486 
Confederações e da Copa do Conceição Almeida (85) 10.7378; 
Mundo, são uma grave violação aos F r a n c i s c o  V l a d i m i r  ( 8 5 )  
direitos humanos, principalmente 9969.7804; Maria de Fátima (85) 
aos direitos das mulheres, da 8847.2164. 
população de rua, de trabalhadores 
e de vendedores ambulantes, 
porque essas obras causam 
i m p a c t o s  n e g a t i v o s  e m  
comunidades e grupos vulneráveis 
de nossas cidades. 

Historicamente, o Grito dos 
O Centro de Defesa e E x c l u í d o s  t e m  s i d o  u m a  

Promoção dos Direitos Humanos da manifestação popular e espaço de 
Arquidiocese de Fortaleza realiza animação e profecia. Sempre 

CDPDH realiza 
Exposição “Os Povos 
Indígenas”
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com o movimento indígena, as que escuta a Palavra de Deus e faz 
organizações indigenistas e a  d i f e r e n ç a  o n d e  v i v e ,  
apoiadores da sua luta uma testemunhando e transmitindo os 
Exposição Itinerante. De 13 a 16 de valores que dignificam o ser 
agosto, das 13 às 17 horas, a humano e constroem uma 
exposição terá como local o Centro sociedade mais solidária e justa em 
de Pastoral Maria Mãe da Igreja. respeito e preservação da vida.
Depois o CDPDH divulgará os É nesta caminhada que o 
outros locais onde ela acontecerá. Conselho Arquidiocesano de Leigos 

vai prosseguindo com suas Informações no telefone (85) 
a t i v i d a d e s  a n i m a d o r a s  e  3388.8708.
formativas, tendo decidido com sua 
coordenação o seguinte:

- A Assembleia marcada para 
o dia 10 de agosto foi transferida 
para o mês de novembro na 

Ainda em clima de alegria, Semana da Leigo.
entusiasmo e vigor renovado, em  - O dia 10 de agosto ficou 
razão da festiva e animada 28ª dest inado a uma reunião 
Jornada Mundial da Juventude, em ampliada da Presidência do 
nosso país,  que contou com a R e g i o n a l  c o m  o  
graça da visita afetuosa, cheia de Arquidiocesano, na Casa do 
ens inamentos  e  re f l exões  Leigo, para diálogo e definição de 
profundas do Papa Francisco, novas estratégias de reorganização 
retomamos a nossa missão, dos Conselhos de Leigos do 
fortalecidos na fé e no amor. Regional e novo dinamismo do 

Mui tas  são as  nossas laicato.
atividades neste mês vocacional - Em reunião da coordenação 
que nos lembra, sobretudo a força do Arquidiocesano, foram feitas as 
e a graça que recebemos no primeiras articulações para a 
batismo para nos colocar a serviço comemoração dos 15 anos de vida 
do Reino e fazê-lo crescer. Como ativa e presença efetiva na 
nos inspira o subsídio, somos Arquidiocese de Fortaleza, cuja 
convidados a afirmar: “Eis-me celebração será por ocasião da 
aqui, envia-me” a ser sinal do Semana do Leigo em novembro do 
Reino e vivenciar a Vocação corrente.
L a i c a l .  C o m o  d i s c í p u l o  - Os estudos da Doutrina 
missionário, o leigo é um cristão 

Conselho de Leigos
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Social da Igreja, vão prosseguir, 
já tendo sido realizados seis 

Este ano, o CURSO DE VERÃO 
encontros no primeiro semestre, 

NA TERRA DO SOL realizou-se de 
com temas diferentes, agora volta-

forma diferente em relação aos 
se para a dimensão social do 

anos anteriores. Devido à 
Documento de Aparecida. O 

movimentação causada pelo 
próximo encontro ficou marcado 

impacto da Jornada Mundial da 
pra o dia 31 de agosto, último 

Juventude, preferimos oferecer um 
sábado, na sala 37 do Centro de 

espaço de reflexão e participação 
Pastoral MMI. Nesse encontro 

de forma descentralizada, seja do 
será definida a programação do 

ponto de vista geográfico, seja do 
semestre. Esperamos contar com a 

tempo.
presença dos leigos e leigas de 

Foram concretizadas ao todo 
p a s t o r a i s ,  m o v i m e n t o s ,  

seis oficinas em bairros diferentes: 
o r g a n i s m o s ,  s e r v i ç o s ,  

no bairro de Alto Alegre com a 
comunidades de base e novas, bem 

parceria da Paróquia Nossa 
como cristãos interessados no 

Senhora do Perpétuo Socorro na 
assunto, para juntos podermos 

pessoa do Pe. Francisco José 
refletir sobre a missão de 

Duarte de Medeiros, no Planalto do 
construirmos uma “Igreja pobre, 

Pici com a parceria da Diaconia e do 
para os pobres”, como diz nosso 

ESCUTA, no Genibaú com a 
Papa Francisco.

parceria do Centro de Promoção da 
- Lembramos ainda na Rádio 

Vida Dom Hélder Câmara e no 
Dom Bosco, às 16h30 da última 

Jangurussu com a parceria, mais 
quinta feira, no Programa 

uma vez, da Diaconia.
Catequese no Rádio, a VOZ DO 

As oficinas foram: Pintura em 
LAICATO, um diálogo sobre 

tecidos, Espiritualidade, Teatro, 
atualidades  da missão do leigo. 

Confecção de Mamolengos com 
Fique ligado e compartilhe!

uma média de 20 participantes 
Assim, o Conselho de Leigos, 

cada, totalizando assim 120 
vai despertando cristãos para o 

cursistas.
chamado de Deus à evangelização 

Nos dias 27 e 28 de julho foi 
do mundo e ao compromisso com  

também realizado um grande 
o irmão na transmissão da fé, do 

S e m i n á r i o  c o m  o  t e m a  
amor e da paz.

JUVENTUDES FAZER PARTE EM 
TODA PARTE, no Centro de 

Curso de Verão 2013

Elenise Mesquita
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Formação Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro, pertencente à 
Paróquia de São Raimundo Nonato, 
no bairro Rodolfo Teófilo. Nesse  A reg ião do Grande 
seminário, além das palestras Jangurussu, Palmeira e Ancuri 
ministradas pelos assessores Alba sofre com sérios problemas de 
Carvalho, Pe. Manfredo de Oliveira habitabilidade assim como tantas 
e pelo sociólogo Osmar Rufino e comunidades das periferias das 
dos debates sobre as temáticas grandes cidades do Brasil. Os 
referentes às juventudes, foram problemas de Saneamento Básico, 
rea l i zadas também quatro Educação, Saúde, Segurança, no 
oficinas: Espiritualidade das entanto, são gritantes aqui. As 
Juventudes, Gênero, Juventudes e comunidades têm, há muito 
Políticas Públicas, Juventudes e tempo, reivindicado de várias 
D i r e i t o s  H u m a n o s .  O s  maneiras das autoridade as 
participantes foram sessenta devidas providências, mas sem 
pessoas, sobretudo jovens. Ao sucesso. Só promessas. Temos que 
todo, portanto, foram envolvidas nos mobilizar e lutar para 
umas duzentas pessoas nesta conquistar o que é nosso de direito 
iniciativa que já está ao seu décimo e garantido por lei. Só com 
terceiro ano de vida. mobilização virá à solução! 

Tudo foi organizado em Data: 27 de agosto (Terça)
parceria com a Diaconia de Concentração: Uma na Praça 
For ta leza .  Podemos ass im do Palmeira e outra no Cuca São 
agradecer aos que contribuíram Cristovão.
para a realização deste projeto com Hora: 15:30
a assessoria, o local e as equipes de Parada na Brasil móveis e 
serviços. segue para  o CUCA

Esperamos renovar as nossas As comunidades lutam por: 
forças para continuarmos a Educação Integral, Segurança, 
caminhada e preparar desde já o Saneamento Básico (esgoto), 
CURSO DE VERÃO NA TERRA DO Saúde...
SOL para o ano 2014. Olha nós aqui de novo!

Comunidades ousando lutar,
Construindo o projeto 

popular.
Contato: Socorro 8545.8077

Grito do Palmeira, 
Jangurussu e Ancuri

Pe. Luis Sartorel
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Infância e Jornada Mundial da 
Adolescência Juventude
Missionárias Os resultados alcançados pela 

Jornada Mundial da Juventude (JMJ A coordenação da Infância e 
R i o 2 0 1 3 )  s u p e r a r a m  a s  Adolescência Missionária (IAM) 
expectativas, de acordo com Dom realizará Encontro de Formação e 
Orani Tempesta, arcebispo do Rio Animação Missionária, no dia 24 de 
de Janeiro e presidente do Comitê agosto, das 8 às 14h, no Centro de 
Organizador Local da JMJ Rio2013. Pastoral Maria, Mãe da Igreja

Estão convidados a participar A Missa de Abertura, sem a 
os assessores e quem se interessar presença do papa Francisco, teve 
em ser assessor da IAM. O Centro 600 mil pessoas. Já a cerimônia de 
Pastoral fica na Rua Dom Manoel, acolhida ao Santo Padre, na quinta-
339, Centro (estacionamento na feira, 25, reuniu 1,2 milhão de 
Rua Rodrigues Júnior, 300). pessoas em Copacabana, a Via-

A  IAM par t i c i pa rá  da  Sacra chegou a 2 milhões na sexta-
Caminhada com Maria, no dia 15, feira, 26. Na vigília, cerca de 3,5 
com faixas de identificação da milhões de jovens estiveram na 
paróquia ou comunidade e com praia de Copacabana. O público 
camisas da IAM. O ponto de presente à Missa de Envio chegou a 
encontro será a casa da Estefânia, 3,7 milhões de pessoas.
na Avenida Leste - Oeste, 3241, às 

Foram 427 mil inscrições, de 14 horas.
175 países, com uma presença I n f o r m a ç õ e s :  
massiva de latinos. Os países com ; telefones: 
o maior número de inscritos foram 8880.9844 ou 97187317. 
Brasil, Argentina, Estados Unidos, Socorro Rodrigues
Chile, Itália, Venezuela, França, C o o r d e n a d o r a  
Paraguai, Peru e México. Do total Arquidiocesana da IAM
dos inscritos internacionais, 72,7% 
estiveram no Brasil pela primeira 
vez e 86,9% nunca haviam 
participado de uma Jornada. 
Participaram 644 bispos, dos quais 
28 são cardeais, 7.814 sacerdotes 
e  6 3 2  d i á c o n o s .  F o r a m  

socorro_im@yahoo.com.br
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credenciados 6,4 mil jornalistas e participação a cada dia na JMJ - os 
60 mil voluntários. números acima revelam -, que este 

é o caminho, este é o método, esta A renovação da fé e da 
é a pedagogia, como ele mesmo esperança é o principal legado que 
expressou em algumas de suas a JMJ Rio2013 deixará no coração 
falas: a Igreja deve estar perto das dos jovens, de acordo com Dom 
pessoas, como a mãe fica perto de Orani. “Os jovens levaram consigo 
seus filhos. uma experiência de fé, de 

esperança muito grande. Tenho Dom Orani explica tudo com 
c e r t e z a  d e  q u e  j a m a i s  muita simplicidade: “Nós vimos 
esqueceremos. Os jovens já são Deus agir. Deus atuou no meio de 
protagonistas hoje. O meu coração nós. Deus nos surpreendeu. Foi 
está muito agradecido”, destacou. muito além do que planejamos. 

Temos visto na História como Deus Entre os vários momentos 
tem atuado. Não tem outra significativos vividos junto ao 
explicação”. Santo Padre, Dom Orani destacou 

dois: a relação de carinho com as 
crianças e a oração ao Cristo 
Redentor. “Todas as vezes que nos 

Está marcada para o último 
deslocávamos de helicóptero, o 

domingo de agosto, dia 25, a IV 
Santo Padre olhava para o Cristo e 

J o r n a d a  V o c a c i o n a l  d a  
rezava. Eu, que estava atrás dele, 

Arquidiocese de Fortaleza. O ponto 
pude presenciar várias vezes esses 

de encontro será o Colégio Santa 
momentos de oração”.

Isabel, na Avenida Mister Hull, 
A coragem e ousadia do Papa próximo ao North Shopping. A IV 

em não aceitar blindagem que o Jornada Vocacional terá início a 
distanciasse das pessoas, sua partir das 12 horas com louvor, 
j a n e l a  s e m p r e  a b e r t a ,  animação, adoração, pregação e 
aproximando-o das pessoas, Santa Missa presidida pelo 
tocando-as e deixando-se tocar, arcebispo de Fortaleza, Dom José 
sua palavra serena e firme em Antonio. Durante o evento haverá 
perfeita sintonia e coerência com a 2ª amostra vocacional com 
seus gestos e atitudes de stands de várias congregações e 
fraternidade, de solidariedade, I n s t i t u i ç õ e s  r e l i g i o s a s .  
com seu sorriso acolhedor e franco, Informações: (85) 3290.1045. 
testemunharam, pela crescente 

Jornada Vocacional
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Núcleo de articulação 
arquidiocesana do 
coroinhas - NUARCO

Pastoral Afro da 
Arquidiocese

Jardim Jatobá; Nossa Senhora dos 
Prazeres - São Gonçalo do 
Amarante; GRENI e Fórum da 
Economia do Negro. A PA inspirada 
pelo Espírito Santo tem sempre 

O Núcleo de Articulação 
presente o objetivo de reacender o 

D i o c e sana  do s  Co r o i nha s  
compromisso Evangelizador como 

disponibiliza o relatório do último 
Igreja, interagindo com os afros e 

encontro acontecido no dia 27 de 
respeitando a diversidade sócio-

Julho do corrente ano, na Catedral 
cultural-religiosa.  A Pastoral tem 

Metropolitana de Fortaleza, no 
refletido a necessidade urgente de 

s a i t e  d a  A r q u i d i o c e s e :  
animar sementes de grupos negros 

www.arquidiocesedefortaleza.org.
católicos, fortalecer os grupos já 

br. Assim também, viabilizará a 
existentes, colaborando na 

socialização das informações e 
construção de uma sociedade justa 

demandas referentes ao Ministério 
e solidária, como exercício da 

dos Coroinhas da Arquidiocese de 
cidadania a serviço da vida e da 

Fortaleza.
esperança, no testemunho da fé. A 

O  p r ó x i m o  e n c o n t r o  
PA é um grupo que tem procurado, 

acontecerá no dia 21 de setembro, 
com toda dificuldade, ser um grupo 

às 9h, na Paróquia Nossa Senhora 
c o m  u m a  v i v ê n c i a  d e  

do Perpetuo Socorro, no bairro do 
espiritualidade, gratuidade e muita 

Carlito Pamplona. 
alegria de viver. Convidamos as 
Paróquias a se integrarem 
nesta Pastoral da Arquidiocese. 
As reuniões acontecem, aos 
s e g u n d o s  s á b a d o s  à s  
15h30min, no Centro de 
Pastoral Maria, Mãe da Igreja. 

Estiveram reunidos no Centro 
Fechamos nossa notícia 

de Pastoral Maria Mãe da Igreja, no 
citando uma frase do nosso profeta 

primeiro sábado do mês de agosto, 
Dom Helder Câmara: MARIAMA 

representantes de núcleos de 
PEDE AO TEU FILHO QUE ESTA 

Pastoral Afro - PA das seguintes 
FESTA NÃO TERMINE AQUI. A 

Regiões Episcopais: Nossa Senhora 
MARCHA FINAL VAI SER LINDA DE 

da Assunção – paróquia de Jardim 
SE VIVER! 

Iracema; Nossa Senhora da 
Conceição - Conjunto Palmeiras, 
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Pastoral dos Surdos

Rede Celebra

liturgia e se identificam com a 
espir itual idade l i túrgica. O 

A Pastoral dos Surdos 
assessor será o padre Laudmiro de 

comunica que o encontrão do dia 
Jesus Borges (Pe. Mirim), membro 

25 de agosto, que seria no 
da Rede Celebra Nacional e da 

ministério de surdos shalom, foi 
equipe de liturgia nacional da 

transferido para a Paróquia Nossa 
CNBB. 

Senhora da Assunção, devido 
O encontro acontecerá nos 

alguns compromissos já assumidos 
dias 20, 21 e 22 de setembro, na 

na agenda pelo ministério.
casa de Encontro e Retiro Maria 

Para chegar à Paróquia Nossa 
Auxílio dos Cristãos (casa das 

Senhora da Assunção, deve-se ir 
Irmãs Josefinas), na Rua Frei Cirilo, 

para o terminal do bairro Antônio 
nº 2915, Cajazeiras, em frente à 

Bezerra, pegar o ônibus Jardim 
BR 116.  Haverá momentos fortes 

Guanabara - Nova Assunção1 
de reflexão sobre a história, as 

(212) e descer na praça em frente 
cores, os símbolos e toda a força da 

ao Santuário de Nossa Senhora da 
espir itual idade l itúrgica no 

Assunção. A taxa do almoço é de R$ 
decorrer de um tempo. Valor da 

7,00 (sete reais). Informações com 
taxa – R$ 150,00 (cento e 

Fernanda Albano, e.mail: 
cinquenta reais). Os participantes 

. 
deevm levar roupa de cama e 
banho. Inscrições com Ir. Tânia – 
8794.5143 e 9957.0886; Beth – 
9988.7420 e 8876.6070, ou 
Socorro Tavares (Pê) – 8828.7016 A Rede Celebra Núcleo Ceará 
e 96011093.realizará Encontro de Formação 

Litúrgica com o tema Ano 
Litúrgico: Um tempo para 
celebrar. São convidados a 
participar os animadores de 
l iturgia, equipes l itúrgicas, 
catequistas, ministérios de 
músicas, diáconos, religiosas, 
ministros da Palavra, ministros 
extraordinários da Sagrada 
Comunhão, agentes de pastoral e 
todas as pessoas que amam a 

azuil-

fernanda@hotmail.com
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Mutirão de 
Comunicação já se 
aproxima

Cursos Paulinas 

Canção Nova – 12 
anos em Fortaleza

hospedagem.  Telefones de 
contato: (85) 3388.8703 e 
9921.6742.

Após a Jornada Mundial da 
Juventude, é hora de se preparar 
para o Mutirão de Comunicação. De 
27 de outubro a 1º de novembro A Paulinas livraria promove 
acontecerá em Natal, Rio Grande neste mês dois cursos. No dia 17, 
do Norte, o 8º Muticom (Mutirão de das 9h30 às 11h30, o curso “A 
Comunicação) com o tema missão do catequista – Módulo II”. 
“Comunicação e Participação Taxa: Aquisição do livro Discípulos 
Cidadã: Meios e Processos”. catequistas. Já no dia 24, Padre 

Partindo da importância do Emílio Castelo, filósofo, teólogo, 
evento, a carga formativa sobre assessor de catequese e diretor do 
Comunicação, a proximidade do Centro de Defesa e Promoção dos 
local onde será realizado, já que Direitos Humanos da Arquidiocese 
Natal está localizada a 600 km de de Fortaleza,  abordará o tema 
Fortaleza, é desejo de toda a “Iniciação cristã a partir do RICA – 
Comissão de Comunicação do Módulo III”. A taxa de inscrição é a 
Regional Nordeste I e da aquisição de um livro relacionado 
Arquidiocese de Fortaleza que com o tema. Informações e 
participe o maior número possível inscrições através do telefone (85) 
de representantes das paróquias. 3226- 7544.

Os sacerdotes, diáconos, 
religiosos, leigos e membros da 
Pastoral da Comunicação das 
paróquias, interessados em 
participar do 8º Muticom, deverão 
fazer o mais rápido possível sua 

Em agosto a Comunidade inscrição no site  
Canção Nova completa 12 anos em e, em seguida, procurar Marta 
Fortaleza. Andrade no Setor de Comunicação 

Quantos avanços na missão, da Arquidiocese de Fortaleza, para 
quantos desafios vencidos. t r a t a r  d o  t r a n s p o r t e  e  

www.muticom.com.br
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Pessoas que fizeram história, que 
marcaram a missão. Pessoas que 
lutaram e colaboraram para que o 
carisma Canção Nova cumprisse a O renomado artista plástico, 
vontade de Deus neste tempo! Edil Figuerêdo, fez a doação de 
Com tantas graças é impossível uma de suas  obras  mais  
não glorificar o nome DAQUELE importantes, a face de Dom Hélder 
QUE ANUNCIAMOS. Ele mesmo nos Câmara (1909-1999), à Faculdade 
concede a vitória de mais um ano Católica de Fortaleza - FCF, na 
de missão nessa Capital, onde terça-feira, 13 de agosto de 2013. 
convidamos a todos para juntos de A doação partiu da iniciativa 
Deus compor e cantar uma Canção do próprio Edil em conversa com 
Nova. Pe. Almir Magalhães, diretor geral 

Por isso, o mês de agosto é da FCF. Para o artista tal gesto era 
um mês de comemoração: cerco de necessário por se tratar de uma 
J e r i c ó  ( d e  5  a  1 2 )  e m  obra que ilustra e homenageia um 
agradecimento por todas as graças dos filhos da casa, Dom Hélder, 
alcançadas nesse tempo, com aluno do Seminário da Prainha, 
quinta-feira especial (dia 8) de ordenado em 15 de agosto de 
adoração e louvor; noite de louvor 1931. 
acústico (dias 16 a 18) com A Arte plástica doada à FCF é 
Emanuel Stênio, da Comunidade uma arquitetura do rosto de Dom 
Canção Nova, cantando suas Hélder Câmara, feita em madeira 
canções do Ministério Amor e MDF, desenho em alto contraste e 
Adoração,  autografando seu livro vazada, tendo ao fundo uma outra 
“Levanta-te e anda o desafio de tábua de cor escura, criando o 
chegar o fim”' e, sábado a partir  contraste. Trata-se de uma 
das 14h, Encontro de Oração. imagem muito viva e cheia de 

Toda a programação da festa energia, uma originalidade de Edil 
acontece na Casa de Missão da Figuerêdo. 
Canção Nova, Rua Gal. Tertuliano A FCF muito se alegra e 
Po t i g u a ra ,  4 5 2 ,  A l d e o t a .  a gradece ao artista e a toda a sua 
Informações: 85-3391-4065 ou equipe por sua generosidade. Para 
fortaleza. cancaonova.com. quem deseja visitar a obra basta se 

dirigir ao hall de entrada do 
Miniauditório Dom Delgado – FCF, 
Rua Tenente Benévolo,201, centro.

Faculdade Católica de 
Fortaleza
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Agenda da Arquidiocese setembro de 2013

Dia............Hora ........Atividade ..............................................................................................................................................Local
1 ................. .... ..............Visita Pastoral na Paróquia Nossa Senhora da Conceição ..........................................................................Pacajus
2 a 6 ........... .... ..............CONSER NE1 – Ceará .............................................................................................................................Jericoacoara
7 ................. .... ..............Grito dos Excluídos ........................................................................................................................................Fortaleza
...................19h00min .Missa de Nossa Senhora da Penha ...........................................................................................Sucatinga, Beberibe
8 ................. .... ..............Festa de Nossa Senhora da Saúde ............................................................................................Mucuripe, Fortaleza
9 .................9h00min ...Encontro com diáconos seminaristas............................................................................Residência Arquiepiscopal
9 a 12 ......... ....Encontro com os Padres de 5 a 10 anos de Ordenação..............................................................................................Aratuba
12 ...............18h30min .Missa no Seminário Arquidiocesano de Teologia ....................................................................Castelão, Fortaleza
...................20h00min .Encontro com os seminaristas de 4º. Ano de Teologia ............................................................Castelão, Fortaleza
13 ...............9h00min ...Equipe de Formadores do Seminário Propedêutico ....................................................Henrique Jorge, Fortaleza
...................15h00min .Audiências ........................................................................................................................Residência Arquiepiscopal
14 ...............8h00min ...Pastoral da Educação – Regional NE1.........................................................................................................Fortaleza
...................18h00min .Crisma na Paróquia N Sra Perpétuo Socorro .......................................................................Mondubim, Fortaleza
15 ...............8h00min ...Encontro com as famílias na Paróquia São Gonçalo do Amarante ...........................São Gonçalo do Amarante
...................19h00min .Missa na Paróquia N Sra das Dores..................................................................................Campos Belos, Caridade
16 ...............10h00min .Audiências ........................................................................................................................Residência Arquiepiscopal
16 a 19 ....... .... ..............Encontro com os Padres de mais de 11 anos de Ordenação...........................................................Guaramiranga
20 ...............9h00min ...Conselho Episcopal .........................................................................................................Residência Arquiepiscopal
...................19h00min .Missa no Jubileu – 50 anos da Paróquia Imaculado Coração de Maria ....................Henrique Jorge, Fortaleza
21 ...............8h00min ...SIMPÓSIO ARQUIDIOCESANO DA FÉ.......................................Colégio Padre Piamarta – Nazaré, Fortaleza
22 ...............8h00min ...SIMPÓSIO ARQUIDIOCESANO DA FÉ.......................................Colégio Padre Piamarta – Nazaré, Fortaleza
23 ...............18h30min .Missa no Seminário Arquidiocesano de Filosofia ......................................................Antônio Bezerra, Fortaleza
24 ...............9h00min ...Reunião da Caritas, Fundo Arquidiocesano de Solidariedade e Representantes da 5ª. Urgência Pastoral
Centro de Pastoral “Maria, Mãe da Igreja”
...................17h30min .Conselho Arquidiocesano de Assuntos Econômicos ............................................................Cúria Metropolitana
25 ...............19h00min .Missa na Comunidade São Francisco............................................................................Acaracuzinho, Maracanaú
26 a 29 ....... .... ..............Visita Pastoral na Paróquia São Francisco ..................................................................................................Palmácia

DIA............HOR .........ATIVIDADE ......................................................................................................................................................LOCAL
1 .................8h ..............REM NS Assunção: Reunião da Urgência Casa da Iniciação à vida cristã ...............Área Pastoral Rio Branco
1 ................. .... ..............RE NS Palma: Acolhimento Capela Ano da Fé .........................................................................................Redenção
1 ................. .... ..............REM Bom Jesus: Reunião da Pastoral do Batismo para articulação e formação ................................ São Pio X
1 .................19h ............RE São Pedro e São Paulo: Entrega da Capela Missionária a Tapera e comunidade ...........................................
2 .................14h ............PPR: Reunião dos agentes da pastoral...........................................................................................................CPMMI
2 .................17h30 ........Pastorais Sociais, CEBs e Organismos: Reunião da equipe de articulação ..............................................CPMMI
2 .................19h ............REM NS Assunção: Urgência Casa da Animação Bíblica – Escola de Formação .................Carlito Pamplona
2-5 .............. .... ..............Encontro dos bispos do Ceará .................................................................................................................Jericoacoara
2-5 .............. .... ..............5ª Semana Social Brasileira...............................................................................................................................Brasília
3 .................8h30 ..........CRB: Reunião da Diretoria......................................................................................................................Sede da CRB
4 ................. .... ..............CRB: Encontro dos Formadores  ...........................................................................................................Sede da CRB
4 .................18h30 ........REM São José: Reunião da Coordenação ...............................................................................................Sala Região
4 .................19h ............REM NS Assunção: Urgência Casa da Animação Bíblica – Escola de Formação .................Carlito Pamplona
5 .................8h ..............RE São Pedro e São Paulo: Encontro do Clero ..........................................................................................Sucatinga
5 .................8h30 ..........REM São José: Reunião dos Presbíteros ........................................................................................................CPMMI
5 .................9h ..............CAL: Reunião da Coordenação ...........................................................................................................Casa do Leigo
5 .................14h30 ........REM Sagrada Família: Coordenação .........................................................................................................Escritório 
5 .................16h ............REM Sagrada Família: Conselho Econômico.............................................................................................Escritório 
5-15 ............ .... ..............RE São Francisco: Festa de Nossa Senhora das Dores......................................................................Campos Belos
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7 ................. .... ..............Grito dos Excluídos ........................................................................................................................................................
7 .................8h ..............REM NS Prazeres: Grito Excluídos na Região..............................................................................................Caucaia
7 .................16h ............Pastoral Afro: Reunião ....................................................................................................................................CPMMI
7-8 .............. .... ..............Pastoral Familiar: Integração e Lazer...........................................................................................................................
8 ................. .... ..............REM São José – Paróquia Nossa Senhora da Saúde: Festa da Padroeira ..............................................Mucuripe
8 ................. .... ..............RE São Francisco: Encontro da PASCOM ...................................................................................................Canindé
8 .................7-16h.........REM Bom Jesus - Pastoral do Dízimo: Ação missionária ......................................................................Vila União
8 .................8 a 12h ......REM Sagrada Família: Curso para Ministro da Palavra. ...........................................................................Pajuçara
8 .................8-12h.........REM Sagrada Família: Curso para MESC....................................................................................................Pajuçara
9 .................8h ..............REM Sagrada Família: Lazer do Clero ........................................................................................................................
9 .................18h ............REM NS Prazeres: Encontro da Coordenação ......................................................................................Guadalajara
9 .................19h ............REM NS Assunção: Urgência Casa da Animação Bíblica – Escola de Formação .................Carlito Pamplona
9-10 ............ .... ..............OSIB: Reunião Regional .................................................................................................................................................
10 ............... .... ..............RE NS Palma: Reunião Apostolado da Oração..................................................................................Sal. Paroquial
10 ...............9h ..............Arquidiocese: Reunião coordenação pastoral ..............................................................................................CPMMI
10 ...............9h ..............RE Praia S. Pedro e S. Paulo: Coordenação................................................................................................Guanacés
10 ...............19h30 ........Pastoral Familiar: Comissão Arquidiocesana...............................................................................................CPMMI
11 ...............19h ............REM NS Assunção: Urgência Casa da Animação Bíblica – Escola de Formação .................Carlito Pamplona
12 ...............8h30 ..........Comissão Arquidiocesana de Presbíteros ...................................................................................................................
12 ...............20h ............ECC: Reuniões dos Conselhos Setoriais.....................................................................................................Paróquias
12-14 .......... .... ..............CNBB NE 1: Capacitação Pastoral Educação .............................................................................................Fortaleza
13 ...............9h ..............Arcebispo: Reunião com os Formadores do Seminário Propedêutico .........................Seminário Propedêutico
13-15 .......... .... ..............CPT: 3ª etapa da Escola Camponesa .......................................................................................................Chorozinho
14 ...............8-12h.........Pastorais Sociais, CEBs e Organismos: Reunião ampliada.........................................................................CPMMI
14 ...............8h ..............RE São Pedro e São Paulo: Setor Juventude reunião das coordenações paroquiais ...........................Guanacés
14 ...............8h ..............REM NS Prazeres: Encontro Mariano ....................................................................................................Guadalajara
14 ...............8h ..............Catequese: Coordenação Arquidiocesana.....................................................................................................CPMMI
14 ...............9h ..............REM NS Prazeres: Pastoral do Dizimo ..................................................................................................Guadalajara
14 ...............8h ..............REM NS Prazeres: Encontro da Coordenação do Setor Juventude ...................................................Guadalajara
14 ...............8h ..............REM NS Prazeres: 2ª urgência: Igreja casa de Iniciação a Vida Cristã....................................................................
14 ...............8h ..............RE NS Palma – Pastoral Vocacional: Encontro ........................................................................................Salesianas 
14 ...............8h ..............IAM:  Escola Formação Animação Missionária ..........................................................................................CPMMI
14 ...............8-11h.........Diaconato Permanente: Reunião Geral..........................................................................................................CPMMI
14 ...............8-12h.........COMIDI e Juventude Missionária: Encontro de Formação da Campanha Missionária. .......................CPMMI
14 ...............8h30 ..........REM São José: Equipes Paroquiais de Liturgia .............................................................................................Fátima
14 ...............8h30 ..........REM São José: Reunião do Setor Juventude ..............................................................................................................
14 ...............9h ..............REM Sag. Família: Encontro Setor Juventude ............................................................................................Pajuçara
14 ...............9-12h.........PAMEN: Encontro com os Núcleos de Base.................................................................................................CPMMI
14 ............... .... ..............REM Bom Jesus: Reunião do MESC - Estudo do Credo .......................................................Aparecida, Montese
14 ...............13h ............CEBs: Reunião coordenação arquidiocesana................................................................................................CPMMI
14 ............... .... ..............REM São José – Paróquia Senhor do Bonfim: Festa do Padroeiro .................................................Monte Castelo
14 ...............15h ............Pastoral Familiar: Conselho Arquidiocesano ...............................................................................................CPMMI
14 ............... .... ..............RE NS Palma: Encontro de Vocacionados.................................................................................................Salesianas
15 ...............8-12h.........REM Sagrada Família: Curso para MESC...................................................................................................Pajuçara)
15 ............... .... ..............REM São José – Paróquia Nossa Senhora das Dores: Festa da Padroeira ....................................Otávio Bonfim
15 ...............7h ..............PPI: Encontro arquidiocesano com os coordenadores paroquiais ............................................................CPMMI
15 ...............7h30 ..........ECC: Formação para Casais Coordenadores Gerais (1ª, 2ª e 3ª Etapas) ...................................................CPMMI
15 ...............8h ..............Pastoral dos Migrantes: Encontro de formação ..........................................................................................CPMMI
15 ...............8h30 ..........Pastoral do Dízimo: Equipe arquidiocesana.................................................................................................CPMMI
16 ............... .... ..............CNBB NE 1: Reunião Ampliada das Pastorais Sociais .........................................................................CNBB NE 1
16 ...............19h ............REM NS Assunção: Urgência Casa da Animação Bíblica – Escola de Formação .................Carlito Pamplona
16-17 .......... .... ..............CNBB NE 1: Encontro da Pastoral Vocacional .............................................................................................Crateús
17 ............... .... ..............REM São José – Paróquia Nossa Senhora da Piedade: Festa da Padroeira..............................................Piedade
17 ...............8-11h.........Comissão de Sustentação dos Presbíteros.....................................................................................................CPMMI
18 ...............19h ............REM NS Assunção: Urgência Casa da Animação Bíblica – Escola de Formação ..................Carlito Pamplona
18 ...............19h30 ........FAMEC: Reunião da coordenação .......................................................................................................Res Episcopal
19 ...............9h ..............Reunião Comissão do Fundo de Solidariedade ...........................................................................................CPMMI
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19 ...............9h ..............CAL: Reunião da Coordenação ...........................................................................................................Casa do Leigo
19 ...............9h ..............REM NS Assunção: Encontro do Clero ......................................................................................................................
19 ............... .... ..............RE NS Palma: Visita Episcopal .......................................................................................................................Barreira
19-29 .......... .... ..............RE São Francisco: Festa de São Miguel .....................................................................................................Itapebuçu
20 ...............9h ..............Arquidiocese: Conselho Episcopal .......................................................................................................Res episcopal
20 ...............9h ..............REM NS Prazeres: Visita do Vigário Episcopal..........................................................................................................
20 ...............14h30 ........CRB: Serviço de Animação Vocacional.................................................................................................Sede da CRB
20 ...............17h30 ........Arquidiocese: Reunião Conselho Econômico...................................................................................................Cúria 
20 ...............19h ............Pastoral da Sobriedade: Reunião do Conselho.............................................................................................CPMMI
21 ...............8h ..............REM NS Assunção: Reunião da Comissão da Urgência Igreja Estado Permanente de Missão..........................
21 ...............8-12h.........Grito dos Excluídos: Plenária de avaliação...................................................................................................CPMMI
21 ...............8-16h.........RE São Pedro e São Paulo: Escola Formação .............................................................................................Guanacés
21 ...............8h ..............REM NS Prazeres: Pastoral Familiar ......................................................................................................Guadalajara
21 ...............8h ..............REM NS Prazeres: 5ª Igreja a Serviço da Vida Plena para Todos ......................................................Guadalajara
21 ...............8h ..............REM NS Prazeres: 1ª urgência Igreja estado permanente de Missão .........................................................Pecém
21 ...............8h30 ..........Pastoral da AIDS do Regional Nordeste 1: Reunião ordinária ..................................................................CPMMI
21 ...............9h ..............Arquidiocese: Reunião do Conselho Pastoral .............................................................................................CPMMI
21 ...............9h ..............Coroinhas: Encontro arquidiocesano...........................................................................................................................
21 ...............14h ............REM NS Assunção: Reunião Ampliada da Juventude....................................................................Álvaro Weyne
21-22 .......... .... ..............Simpósio: Bíblico Arquidiocesano – no Ano da Fé ...................................................................................................
21-22 .......... .... ..............Pastoral Vocacional: Encontro Diocesano ...........................................................................................Propedêutico
21-22 .......... .... ..............CRB: Assembleia Regional ........................................................................................................................Mondubim
22 ...............7h30 ..........ECC: Formação Casais Coordenadores de Círculos (1ª Etapa)..................................................................CPMMI
22 ...............8-12h.........REM Sag. Família: Curso para Ministro Palavra ........................................................................................Pajuçara
22 ...............8-12h.........REM Sagrada Família: Curso para MESC....................................................................................................Pajuçara
22 ...............8h ..............REM São José: Formação dos Catequistas ................................................................................................Mucuripe
22 ............... .... ..............Pastoral dos Surdos: Ministério Surdos Shalom ........................................................................................................
23 ...............19h ............REM NS Assunção: Urgência Casa da Animação Bíblica – Escola de Formação ..................Carlito Pamplona
24 ...............8h30 ..........Pastoral Carcerária: reunião da coordenação ..............................................................................................CPMMI
24 ...............9h ..............Caritas Arquidiocesana:  Reunião da Diretoria, Conselho Fiscal e equipe Caritas ................................CPMMI
24 ...............18h30 ........Festa da Vida: Reunião ampliada...................................................................................................................CPMMI
24-4 ............ .... ..............RE São Francisco: Festa de São Francisco ....................................................................................................Canindé
25 ...............17h ............PASCOM: Coordenação arquidiocesana ......................................................................................................CPMMI
25 ...............19h ............REM NS Assunção: Urgência Casa da Animação Bíblica – Escola de Formação .................Carlito Pamplona
26 ...............16h30 ........CAL e Coordenação Arquidiocesana de Catequese: Programa “A voz do Laicato”............Rádio Dom Bosco
26-29 .......... .... ..............Arquidiocese: Visita Pastoral à Paróquia São Francisco de Assis, na RE Serra NS da Palma.............Palmácia
26-29 .......... .... ..............CNBB NE 1: Encontro da Equipe de Animação e Liturgia para o 13º Intereclesial das CEBs...................Crato
27 ............... .... ..............CNBB NE 1: Reunião da CBJP..................................................................................................................CNBB NE 1
27 ...............9h ..............Arquidiocese: Reunião Equipe de Campanhas............................................................................................CPMMI
27 ............... .... ..............REM São José – Paróquia São Vicente: Festa do Padroeiro...........................................................Dionísio Torres
27 ............... .... ..............RE São Francisco: Estudo da Equipe do Catecumenato.............................................................................Canindé
27-28 .......... .... ..............CRB: Encontro dos Formadores ...................................................................................................................................
27-29 .......... .... ..............PPR: Retiro dos agentes ...................................................................................................................................Baturité
28 ...............8h ..............REM NS Prazeres: 2ª urgência Igreja casa de Iniciação à Vida Cristã .....................................................Tabapuá
28 ...............8h ..............REM NS Prazeres: Cursos para novos ministros – MESC...................................................................Guadalajara
28 ...............8h ..............RE São Pedro e São Paulo: Encontro de Formação ....................................................................................................
28 ............... .... ..............REM Bom Jesus: Reunião do Conselho para acompanhamento das Pastorais ...............................Planalto Pici
28 ...............8h30 ..........REM NS Assunção: Comissão: Reunião da Urgência Igreja Comunidade de Comunidades ............................
28 ...............9h ..............REM NS Prazeres: Confraternização das secretárias e secretários .........................................................................
28 ............... .... ..............RE NS Palma: Conselho Pastoral e Formação ..........................................................................................Aracoiaba
28 ...............14h30 ........REM NS Conceição: Encontro dos Ministros da Palavra .......................................................................Messejana
28 ...............15h ............ECC: Reunião do Conselho Arquidiocesano................................................................................................CPMMI
29 ...............8-12h.........REM Sagrada Família: Curso para MESC....................................................................................................Pajuçara
29 ............... .... ..............RE NS Palma: Acolhida da Capela Ano da Fé..................................................................................Guaramiranga
30 ...............19h ............REM NS Assunção: Urgência Casa da Animação Bíblica – Escola de Formação .................Carlito Pamplona
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³Contribuição Paroquial - julho 2013
H I S T Ó R I C O

REGIÃO SÃO JOSÉ último mês % último mês

recebido referente VALOR recebido referente VALOR

01- N.Sra.Lourdes - Dunas jun/13 jun/13 1.360,60   3 jun/13 jun/13 408,18        

02-  São Benedito jun/13 jun/13 1.868,43   3 jun/13 jun/13 560,51        

03-  Navegantes jul/13 Jun-jul/13 2.064,83   3 jul/13 Jun-jul/13 619,44        

       Igreja Santa Edwirges jun/13 jun/13

04-  Catedral jun/13 jun/13 1.917,68   5 jun/13 jun/13 575,31        

05-  Cidade 2000 mai/13  3 mai/13

06-  Cristo Rei jun/13 jun/13 3.157,75   3 jun/13 jun/13 947,33        

07-  Fátima jul/13 jul/13 17.525,31 5 jul/13 jul/13 8.762,65    

08-  Monte Castelo mai/13 mai/13 1.796,40   5 mai/13 mai/13 538,92        

09-  Mucuripe jun/13 jun/13 3.624,01   5 jun/13 jun/13 1.812,02    

10-  Santa Luzia jun/13 jun/13 4.615,50   5 jun/13 jun/13 2.307,75    

11-  São Vicente de Paulo jun/13 jun/13 9.760,73   5 jun/13 jun/13 4.880,37    

12- Sant. Sag.Coração de Jesus jun/13 jun/13 2.017,11   10

13- Paróquia N.Sra. Da Paz jun/13 jun/13 14.996,34 5 jun/13 jun/13 4.039,37    

14- Paróquia N.Sra. Do Carmo jun/13 jun/13 2.551,19   5 jun/13 jun/13 1.275,60    

15-  N.Sra. Dos Remédios jun/13 jun/13 1.241,92   3 jun/13 jun/13 372,58        

16-  Tauape jun/13 jun/13 2.955,40   3 jun/13 jun/13 403,50        

17-  São Gerardo jun/13 jun/13 3.353,82   5 jun/13 jun/13 1.676,90    

18-  Piedade jun/13 jun/13 4.817,63   5 jun/13 jun/13 2.408,81    

19-  Parquelandia jun/13 jun/13 1.635,40   5 jun/13 jun/13 817,70        

20-  N.Sra.das Dores jun/13 jun/13 3.257,10   3 jun/13 jun/13 977,13        

21- Capela Santa Filomena jun/13 jun/13 2.498,00   10

22-  São José - Papicu jun/13 jun/13 1.656,88   3 jun/13 jun/13 497,06        

23- Capela Menino Jesus de Praga jul/13 jul/13 300,00      10

24- Reitoria São Judas Tadeu jul/13 jul/13 1.421,70   3 jul/13 jul/13 426,51        

25- Igreja da Prainha jul/13 Jun-jul/13 851,54      10

26- N.Sra.Aparecida-Praia Futuro mai/13 3 mai/13

27- N.Sra.de Lourdes - B.Ellery jun/13 jun/13 1.494,88   3 jun/13 jun/13 448,45        

TOTAL  1 92.740,15 TOTAL  1 34.756,09  

REGIÃO BOM JESUS DOS AFLITOS

01- S.Fcº de Assis - Canindezinho dez/12 3 dez/12

02- Area Past. Planalto do Pici jun/13 jun/13 1.235,84   3 jun/13 jun/13 370,75        

03-  Nazaré e Capelas jun/13 jun/13 6.304,63   10

04-  Vila União jun/13 jun/13 2.427,28   5 jun/13 jun/13 1.228,18    

05-  Parangaba abr/13 abr/13 7.214,62   5 abr/13 abr/13 3.084,74    

06-  S.Raimundo Nonato jun/13 jun/13 2.363,60   3 jun/13 jun/13 709,08        

07-  São Pio X jun/13 jun/13 2.043,12   3 jun/13 jun/13 612,94        
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H I S T Ó R I C O

REGIÃO BOM JESUS DOS AFLITOS último mês % último mês

( CONTINUAÇÃO ) recebido referente VALOR recebido referente VALOR

08-  Bom Jardim mai/13 5 mai/13

09-  Henrique Jorge jun/13 jun/13 2.873,34   3 jun/13 jun/13 862,00        

10-  João XXIII  jun/13 jun/13 4.999,29   3 jun/13 jun/13 1.499,79    

11- N.Sra.Aparecida-Montese mai/13 5 mai/13

12-  N.Sra.de Salete Fev/2013 Fev/2013 1.831,33   3 Fev/2013 Fev/2013 549,40        

13- Are a  Pa s t. Sta  Pa ul a  Fra s s i ne tti mai/13 3 mai/13

TOTAL  2 31.293,05   TOTAL  2 8.916,88    

01-  São Pedro - Barra do Ceará jun/13 jun/13 2.031,68   3 jun/13 jun/13 609,50        

02-   Gra nja  Portuga l (a br11a  jn.12) jun/13 jun/13 3.367,82   3 jun/13 jun/13 1.683,90    

03- Area Past. do Alvaro Weyne jun/13 jun/13 2.115,65   3 jun/13 jun/13 634,70        

04- Area Past. do Genibaú jul/13 jul/13 1.767,30   5 jul/13 jul/13 530,19        

05-  N.Sra.Assunção jun/13 jun/13 4.591,03   5 jun/13 jun/13 1.924,19    

06-  Antonio Bezerra jun/13 jun/13 3.002,78   5 jun/13 jun/13 1.501,39    

07-  Carl i to Pamplona jun/13 jun/13 5.609,20   5 jun/13 jun/13 2.804,60    

08-  Conjunto Ceará jul/13 jul/13 3.440,82   5 jul/13 jul/13 1.720,41    

09-  Cristo Redentor mai/13 mai/13 2.402,48   5 mai/13 mai/13 1.201,24    

10-  Jardim Iracema mar/13 3 mar/13

11-  N.Sra.das  Graças-Pirambu jun/13 jun/13 1.560,80   3 jun/13 jun/13 468,24        

12- Paróquia S.Pedro e S.Paulo jun/13 jun/13 4.912,59   3 jun/13 jun/13 753,78        

13- Are a  Pa s t. Sã o Fcº - Vi l a  Ve l ha mai/13 3 mai/13

14- Area Past. Nossa Senhora abr/13 5 abr/13

TOTAL  3 34.802,15 TOTAL  3 13.832,14  

01-  Aerolandia jun/13 jun/13 2.081,20   10

02-  Manoel  Sátiro mai/13 Abr-mai/13 3.681,11   3 abr/13 Abr-mai/13 1.104,33    

03-  N.Sra. Da Glória  e Capelas jun/13 jun/13 14.520,75 5 jun/13 jun/13 7.260,37    

04-  Alto Alegre (08-12/10..01/11) jun/13 jun/13 1.033,87   3 jun/13 jun/13 310,16        

05-  Dias  Macedo mai/13 Mai-jun/13 4.099,91   3 jun/13 Mai-jun/13 1.123,83    

06-  Eusébio jun/13 jun/13 3.255,15   5 jun/13 jun/13 1.267,88    

07-  Lagoa Redonda mar/13 3 mar/13

08-  Ssma. Trindade jun/13 jun/13 4.392,15   3 jun/13 jun/13 1.317,65    

09-  Maraponga jun/13Jun-Fe s ta /13 6.755,70   3 jun/13 jun/13 2.026,71    

10-  Messejana jun/13 Mai-jun/13 8.261,33   5 jun/13 Mai-jun/13 4.130,67    

11-  Mondubim jun/13 jun/13 3.160,53   10

12-  São Diogo - Cajazeiras jun/13 jun/13 1.389,85   3 jun/13 jun/13 416,96        

13-  São João Eudes mai/13 mai/13 3.785,66   5 mai/13 mai/13 1.892,83    

14-  São José - Edson Queiroz jun/13 jun/13 2.012,11   5 jun/13 jun/13 603,64        

15- S.Cor.de  Je s us  e  Stª Luzi a -Pe dra jun/13 3 jun/13

16- N.Sra.das  Graças-Pq.Stª Mª jun/13 jun/13 820,90      3 jun/13 jun/13 246,27        

17- N.Sra .Mã e  Ss ma .-Pq.Doi s  I rmã os jun/13 jun/13 3.061,35   3 jun/13 jun/13 918,40        

18- Tancredo Neves abr/13 abr/13 2.688,56   5 abr/13 abr/13 1.344,28    

19-  Conjunto Palmeira jun/13 jun/13 3.250,50   3 jun/13 jun/13 975,15        

20- Area Past.N.Sra.do Bras i l jun/13 jun/13 672,00      10

21- Area Pastoral  do Barroso jun/13 jun/13 1.469,21   3 jun/13 jun/13 440,77        

TOTAL  4 70.391,84 TOTAL  4 25.379,90  

REGIÃO METROP.- N.SRA.DA ASSUNÇÃO
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H I S T Ó R I C O

REGIÃO N.SRA DOS PRAZERES último mês % último mês

recebido referente VALOR recebido referente VALOR

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

02- Area Pastoral do Araturi jun/13 jun/13 1.517,69   3 jun/13 jun/13 455,31        

03- Area Past. Conj.Mal Rondon jun/13 jun/13 440,75      10

04-  Parque Potira mai/13 Abr-mai/13 3.592,85   5 mai/13 Abr-mai/13 1.077,86    

05- Area Past. Parq. Guadalajara jun/13 jun/13 1.542,70   3 jun/13 jun/13 186,78        

06-  Parque Tabapuá jun/13 jun/13 1.267,56   3 jun/13 jun/13 380,27        

07-  Capuan jun/13 jun/13 2.908,74   3 jun/13 jun/13 356,48        

08-  Caucaia jun/13 jun/13 2.043,40   5 jun/13 jun/13 1.021,70    

09-  São Gonçalo do Amarante jun/13 jun/13 1.314,80   3 jun/13 jun/13 394,44        

10-  Conjunto Nova Metropole jun/13 Jun-festa/13 4.039,74   5 jun/13 jun/13 608,80        

11-  Pecem jun/13 jun/13 2.015,20   3 jun/13 jun/13 278,67        

12 - Planalto Caucaia jul/13 jul/13 1.385,90   3 jul/13 jul/13 415,80        

13-  Croatá jun/13 jun/13 763,77      3 jun/13 jun/13 229,13        

14- Area Past. S. Miguel Arcanjo jun/13 jun/13 2.429,75   jun/13 jun/13 364,94        

TOTAL  5 25.262,85 TOTAL  5 5.770,18    

REGIÃO SAGRADA FAMILIA

01-  Guaiuba jun/13 jun/13 2.409,82   3 jun/13 jun/13 570,76        

02-  Itaitinga jul/13 Abr-jun/13 4.388,30   10

03-  Maranguape jun/13 jun/13 2.832,51   5 jun/13 jun/13 1.416,25    

04-  Maracanaú jun/13 jun/13 4.504,57   5 jun/13 jun/13 2.028,68    

05-  Pacatuba (maio/nov-11) Ago/2012 3 Ago/2012

06-  Pajuçara jun/13 Jun/Festa/13 5.043,60   5 jun/13 Jun/Festa/13 2.521,80    

07-  Tabatinga (Abr/11 a Mar/12) jun/13 Mai-jun/13, acordo 7.000,65   3 mai/13 Mai-jun/13, acordo 2.100,20    

08-  Conj.Industrial jun/13 jun/13 2.336,08   5 jun/13 jun/13 579,17        

09-  Jereissati-Timbó jun/13 jun/13 2.180,63   3 jun/13 jun/13 654,19        

10-  S.Fcº das Chagas - Jereissati II jun/13 jun/13 1.829,68   3 jun/13 jun/13 548,90        

TOTAL  6 32.525,84 TOTAL  6 10.419,95  

01-  Aruarú jun/13 jun/13 808,59      3 jun/13 jun/13 242,58        

02.Area Past. - Alto Luminoso jun/13 jun/13 836,09      jun/13 jun/13 250,83        

03-  Horizonte jun/13 jun/13 4.403,43   5 jun/13 jun/13 1.301,72    

04-  Aquiraz jun/13 jun/13 1.354,22   3 jun/13 jun/13 406,27        

05-  Beberibe mai/13 3 mai/13

06-  Cascavel jun/13 jun/13 2.602,40   5 jun/13 jun/13 1.301,20    

07-  Chorozinho mai/13 Abril e mai/13 2.950,87   3 mai/13 Abril e mai/13 885,26        

08-  Guanacés (ago/09 a dez/11) abr/13 3 abr/13

09-  Pacajus jun/13 jun/13 3.887,33   5 jun/13 jun/13 1.943,67    

10-  Parajurú jul/13 jul/13 966,36      3 jul/13 jul/13 289,90        

11-  Pindoretama jun/13 jun/13 2.298,38   5 jun/13 jun/13 1.149,19    

12-  Pitombeiras jul/13 jul/13 615,70      3 jul/13 jul/13 153,75        

13-  Sucatinga jun/13 jun/13 1.521,00   3 jun/13 jun/13 391,56        

14-  Tapera jun/13 jun/13 2.159,00   3 jun/13 jun/13 221,85        

15-  Caponga jun/13 jun/13 702,98      3 jun/13 jun/13 210,89        

TOTAL  7 25.106,35 8.748,67    

REGIÃO PRAIA -SÃO PEDRO E S.PAULO
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H I S T Ó R I C O

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

recebido referente VALOR recebido referente VALOR

01-  Acarape jul/13Jun-Jul/Festa/13 3.858,43      3 jul/13Jun-Jul/Festa/13 797,62          

02-  Antonio Diogo jun/13 jun/13 1.237,05      3 jun/13 jun/13 371,10          

03-  Aracoiaba jun/13 jun/13 2.558,82      5 jun/13 jun/13 1.220,35       

04-  Aratuba jun/13 jun/13 1.360,89      3 jun/13 jun/13 408,27          

05-  Barreira jun/13 Jun/Festa/13 3.764,14      3 jun/13 jun/13 506,06          

06-  Baturité jun/13 jun/13 5.200,00      5 jun/13 jun/13 2.600,00       

07-  Ideal jun/13 jun/13 861,88         3 jun/13 jun/13 258,56          

08-  Ocara mai/13 3 mai/13

09-  Pacoti jul/13 jul/13 924,43         3 jul/13 jul/13 273,32          

10-  Palmacia jun/13 jun/13 1.095,34      3 jun/13 jun/13 328,60          

11-  Redenção abr/13 3 abr/13

12-  Mulungú jun/13 jun/13 207,50         3 jun/13 jun/13 62,25             

13-  Guaramiranga jun/13 jun/13 675,48         3 jun/13 jun/13 202,64          

  Antonio Diogo (acordo) parc.(30ª)

TOTAL  8 21.743,96    TOTAL  8 7.028,77       

01-  Caiçara mai/13 mai/13 206,73         3 mai/13 mai/13 62,02             

02-  Canindé jun/13 jun/13 6.820,58      5 jun/13 jun/13 3.410,29       

03-  Caridade jun/13 mar-jun/13 3.688,44      3 jun/13 mar-jun/13 1.106,54       

04-  Campos Belo mai/13 3 mai/13

05-  Itapebuçu jun/13 jun/13 825,70         3 jun/13 jun/13 277,70          

06-  Paramoti jul/13 jul/13 2.935,05      3 jul/13 jul/13 710,09          

 TOTAL  9 14.476,50    TOTAL  9 5.566,64       

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

JULHO / 2013 92.740,15    JULHO / 2013 34.756,09     

JULHO / 2013 31.293,05     JULHO / 2013 8.916,88       

JULHO / 2013 34.802,15    JULHO / 2013 13.832,14     

JULHO / 2013 70.391,84     JULHO / 2013 25.379,90     

JULHO / 2013 25.262,85    JULHO / 2013 5.770,18       

JULHO / 2013 32.525,84     JULHO / 2013 10.419,95     

JULHO / 2013 25.106,35    JULHO / 2013 8.748,67       

JULHO / 2013 21.743,96    JULHO / 2013 7.028,77       

JULHO / 2013 14.476,50     JULHO / 2013 5.566,64       

 348.342,69 120.419,22  

 

   

87.085,67     

 

 

02. Região Metrop.- Bom Jesus dos Aflitos

Recebido em julho/13 Recebido em julho/13

REGIÃO SERTÃO -SÃO FCº DAS CHAGAS

TOTAL  P/ REPASSE

09- Região Sertão - São Fcº das Chagas

01. Região Metropolitana São José

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

TOTAL  GERALTOTAL  GERAL

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

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

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

06- Região Metrop.- Sagrada Familia

07- Região Praia -   São Pedro e S.Paulo

08- Região Serra -   N.Sra. Da Palma
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H I S T Ó R I C O

RESUMO  DO  RETORNO ÚLTIMO  MÊS

RECEBIDO                       REFERENTE                            VALOR

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

01. Região Metropolitana São José 10% 8.708,57      

02. Região Metrop.- Bom Jesus dos Aflitos 10% 8.708,57      

03. Região Metrop.- N.Sra. Da Assunção 10% 8.708,57      

04. Região Metrop.- N.Sra. Da Conceição 10% 8.708,57      

05. Região Metrop.- N.Sra. Dos Prazeres 10% 8.708,57      

06- Região Metrop.- Sagrada Familia 10% 8.708,57      

07- Região Praia -   São Pedro e S.Paulo 10% 8.708,57      

08- Região Serra -   N.Sra. Da Palma 10% 8.708,57      

09- Região Sertão - São Fcº das Chagas 10% 8.708,57      

10- Fundo de reserva 10% 8.708,57      

TOTAL  DO  RETORNO 87.085,67    

 

H I S T Ó R I C O

OUTRAS  CONTRIBUIÇÕES ÚLTIMO  MÊS

RECEBIDO                       REFERENTE                            VALOR

01. Comunidade Católica Shalom jul/13 Julho.2013 8.000,00      

02. Com. Obreiros da Tardinha - COT jul/13 Julho.2013 500,00         

03. Comunidade C. Anuncia-me jun/13

04. Comunidade C. Face de Cristo jul/13 Julho.2013 500,00         

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

06. Comunidade C.Nova Evangelização jul/13 Julho.2013 100,00         

07. FAMEC dez/06

08. Casa de São Francisco dez/10

09. Comunidade Católica Recado mai/13

RECEBIDO  DE  01 a  31/07/2013 TOTAL DE OUTRAS 9.100,00      

MITRA  ARQUIDIOCESANA  DE  FORTALEZA

         RECEBIDO  EM JULHO / 2013

         RECEBIDO  EM JULHO / 2013
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