
PARÓQUIA DO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA 

(HENRIQUE JORGE) 

Criada aos 20 de setembro de 1963, através do Decreto Nº 1 de Dom José de Medeiros Delgado (3º 

Arcebispo Metropolitano de Fortaleza), a Paróquia celebra, neste ano de 2013, seu jubileu de ouro, 50 anos 

de evangelização no bairro do Henrique Jorge e adjacentes: Autran Nunes, Pici, João Arruda, Dom Lustosa, 

Antonio Bezerra, Bom Sucesso e  João XXIII.    

Para festejar a data jubilar , seu 12º pároco, Pe. Severino Guedes, proclamou a Carta Pastoral 

destinado a todos fiéis Paroquianos “50 anos com Maria, Evangelizando e Anunciando Jesus”. E como em um 

grande tempo de ação de graças, vem desde o inicio do ano, mais precisamente a partir de 20 de março, 

realizando uma série de eventos celebrativos entre os quais podemos destacar: Celebrações Eucarísticas 

especiais, dos Sacramentos (Batismo, 1ª Eucarístia, Crisma e Matrimônio), Celebração para as Debutantes 

(com festa), para namorados, casais, idosos, Construção e Inauguração do ícone do Imaculado Coração de 

Maria, Visita Pastoral, Visita da Imagem peregrina de N. Sra. Aparecida do Santuário Nacional, Lançamento 

do Livro comemorativo referente aos 50 (cinquenta) anos da Paróquia, com referências históricas de todas as 

pastorais e movimentos ativos nesta aldeia. .  

Afora a Visita Pastoral, a Festa cinquentanéria da Padroeira, outro  ápice deste Jubileu ocorrerá no 

período de 1 a 9 de setembro, quando receberemos, em nossa Paróquia, a  Imagem peregrina de N.Sra. 

Aparecida do Santuário Nacional de Aparecida/SP, a qual, chegando ao Aeroporto, será recepcionada  por 

uma comissão que a conduzirá em carreata até a Igreja Matriz.  

Dessa maneira, todo povo católico de nossa capital e das cidades vizinhas está convidado a 

participar conosco de toda uma programação que consistirá em: Celebrações Eucarísticas, momentos de 

ação de graças, de louvor, de orações  a Virgem Mãe de Aparecida, assim como confissões e outros 

momentos que visam a fortalecer e a animar nossa fé, não somente na Mãe de Deus, mas de modo especial, 

seguir os ensinamentos do seu filho Jesus Cristo, através do seu Evangelho.  

Que Deus, pela proteção de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, nos abençoe  e nos leve 

sempre ao encontro de Jesus. 

 

Pela Coordenação Geral, 

 

                     Pe. Severino Guedes. 
                   Paróquia do Imaculado Coração de Maria 

                   Pároco      


