
Arquidiocese de Fortaleza

N
as comemorações do Jubileu Áureo do Concílio Vaticano II, 
realizamos um Simpósio Arquidiocesano da Fé. O mesmo 
também faz parte do Plano de 
Pastoral da Arquidiocese de 

Fortaleza para a formação dos fiéis: 
sacerdotes, ministros eclesiais, religiosos, 
religiosas, leigos e leigas. 

Além de reflexões sobre a Fé na Bíblia, a 
Fé na Tradição da Igreja e a Fé e o Concílio 
Vaticano II, testemunhos pessoais e 
comunitários dos caminhos da Fé foram 
oportunidade de verdadeira experiência de 
comunhão eclesial e de encontro com Jesus, 
do qual tudo parte e no qual tudo se realiza.

Nos próximos anos realizaremos um 
Simpósio: em 2014 sobre a Esperança e em 
2015 sobre a Caridade.  (Do Editorial)
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“

”

re ferenc ia is  –  S i m p ó s i o  n a s  
p r o c u r a r e m o s  

comemorações do refazer-nos nos 
fundamentos da Concílio Vaticano 
vida cristã e no 
amadurecimento II
de sua doutrina. 

E s t e  as comemorações do 
processo de formação eclesial Jubileu Áureo do 
sintoniza-se com a celebração do Concílio Vaticano II, 
Jubileu Centenário da Arquidiocese r e a l i z a m o s  u m  S i m p ó s i o  
de Fortaleza.Arquidiocesano da Fé. O mesmo 

Retomando a memória também faz parte do Plano de 
eclesial da evangelização, damos Pastoral da Arquidiocese de 
graças pelo que o Senhor tem feito Fortaleza para a formação dos fiéis: 
em nós, mas também retomamos sacerdotes, ministros eclesiais, 
nossa responsabilidade pelo que religiosos, religiosas, leigos e 
ainda deveremos fazer como leigas. 
resposta ao Dom de Deus recebido.Além de reflexões sobre a Fé 

Dois textos fundamentais do na Bíblia, a Fé na Tradição da Igreja 
Papa Francisco nos colocam na e a Fé e o Concílio Vaticano II, 
atualidade do Concílio Vaticano II t e s t e m u n h o s  p e s s o a i s  e  
para a Igreja e para o mundo: comunitários dos caminhos da Fé 

Em Lumen Fidei, 6: “O Ano foram oportunidade de verdadeira 
da Fé teve início no cinquentenário experiência de comunhão eclesial e 
da abertura do Concílio Vaticano II. de encontro com Jesus, do qual 
Esta coincidência permite-nos ver tudo parte e no qual tudo se realiza.
que o mesmo foi um Concílio sobre a N o s  p r ó x i m o s  a n o s  
fé, por nos ter convidado a repor, no realizaremos um Simpósio: em 
centro da nossa vida eclesial e 2014 sobre a Esperança e em 2015 
pessoal, o primado de Deus em sobre a Caridade. 
Cristo. Na verdade, a Igreja nunca Nas três virtudes teologais 
dá por descontada a fé, pois sabe contempladas pelos nossos últimos 
que este dom de Deus deve ser papas em encíclicas: Deus Caritas 
nutrido e revigorado sem cessar est, Spe Salvi, Lumen Fidei, que são 
para continuar a orientar o caminho cartas pastorais solenes e 

N
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dela. O Concílio Vaticano II fez noś  as asas da esperanca̧  para o 
brilhar a fé no âmbito da percorrermos com alegria. Fe ́, 
experiência humana, percorrendo esperança e caridade constituem, 
assim os caminhos do homem numa interligaca̧ õ  admirav́ el, o 
contemporâneo. Desta forma, se dinamismo da vida cristã rumo à 
viu como a fé enriquece a existência plena comunhão com Deus. Mas, 
humana em todas as suas como e ́ este caminho que a fe ́
dimensões.” desvenda diante de noś ? Donde 

E também em seguida no proveḿ  a sua luz, taõ  poderosa que 
mesmo documento: “Na fe,́ dom permite iluminar o caminho duma 
de Deus e virtude sobrenatural vida bem sucedida e fecunda, cheia 
p o r  E l e  i n f u n d i d a ,  de fruto?”
reconhecemos que um grande D o  S e n h o r  J e s u s ,  o  
Amor nos foi oferecido, que uma Ressuscitado, que caminha conosco 
Palavra estupenda nos foi até o fim dos tempos. 
dir igida:  acolhendo esta Assim queremos nos colocar 
Palavra que e ́ Jesus Cristo — decididamente nos caminhos da Fé.
Palavra encarnada –, o Espiŕito 
Santo transforma-nos, ilumina o 
caminho do futuro e faz crescer em 

+ José Antonio Aparecido Tosi Marques
Arcebispo Metropolitano de Fortaleza
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1. DECRETO N 006-2013 - São João Caucaia. 08 09 13

Piamarta,  copadroeiro da 5. Autorização para conservação 
Paróquia N. Senhora de Nazaré – de Santa Reserva Eucarística na 
Montese, Fortaleza. 08 09 13 Capela da Comunidade Católica 

2. Provisão dos membros do Paz e Bem – Paróquia Nossa 
Conselho Econômico da Área Senhora da Conceição em 
Pastoral Planalto do Pici – Cascavel. 08 09 13
Fortaleza. 08 09 13 6. Uso de Ordem do Pe. Jorge Sérgio 

3. Provisão dos membros do P i n t o  d e  Sou sa ,  M I  n a  
Conselho Econômico da Paróquia Arquidiocese de Fortaleza. 15 09 
Nossa Senhora de Lourdes - 13
Bairro Ellery, Fortaleza. 08 09 13 7. Uso de Ordem do Pe. 

4. Provisão dos membros do Roberto Barros Dias, SJ na 
Conselho Econômico da Paróquia Arquidiocese de Fortaleza. 15 09 
São Geraldo Majella – Planalto, 13
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Região para tratar da Nota 
Informativa da Pós-Jornada, do 

Região Episcopal DNJ da Região e de dúvidas e 
esclarecimentos. A presença dos São José
coordenadores é sempre muito 
valiosa para juntos continuarmos 
construindo o Setor Juventude em Reunião dos 
Nossa Região.

presbíteros
Aconteceu no dia 5, a Reunião 

dos Presbíteros da Região São 
Paróquia de Santa José. Ficamos muito felizes com a 

participação maciça dos padres, Luzia 
pois tínhamos representações de 
18 paróquias, alguns vigários 
paroquiais e outros padres que 
ajudam nas paróquias. Além dos 
a s s u n t o s  d o  S i m p ó s i o  
Arquidiocesano e das Urgências 
Pas tora i s ,  fo i  en t regue  o  
Documento “Os sacramentos da 
Iniciação Cristã administrados aos 
adotados por pessoas do mesmo 
sexo que vivem em união estável” 
de Dom José Francisco Falcão de 
Barros, para ser estudado. Será 
discutido na Reunião do dia 3 de 
outubro, primeira quinta-feira do 
mês.

Setor Juventude
Aconteceu no dia 14 de Paróquia São Vicente 

setembro na Paróquia Nossa 
de PauloSenhora dos Remédios, uma 

reunião dos Setor Juventude da 

O Caminho Neocatecumenal, que 
já formou duas comunidades na 
Paróquia de Santa Luzia, iniciou 
novas turmas de catequese. O 
itinerário de iniciação cristã e 
formação permanente na fé é 
aberto a jovens, a partir de 13 
anos, e adultos. Os encontros 
começaram no dia 27 de agosto e 
ocorrem às terças e quintas-feiras, 
às 19 horas 30 minutos, no Salão 
Paroquial Padre Apolônio. 
O local dos encontros é o Salão 
Paroquial Padre Apolônio, na Rua 
Tenente Benévolo, 679, Meireles
Informações: Carlos e Márcia (85) 
9707.9617. 

Com o tema São Vicente de Paulo e 
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a nossa Profissão de Fé – O Credo, 
a Paróquia São Vicente de Paulo 
está realizando, de 15 a 27 de 
setembro, a festa de seu padroeiro. 
Os festejos iniciaram no domingo, 
dia 15, com a 7ª Caminhada da 
Família com a Juventude. 
Durante os dias de novenas os 
paroquianos refletem a Oração do 

Acontecerá no dia 5 de 
Credo, que foi dividido em partes. 

outubro, às 15h, o Encontro das 
A liturgia de cada noite é animada 

Comissões de Missão para 
por grupos pastorais e movimentos 

fazerem as pré-visitas missionárias 
atuantes na paróquia e conta com a 

em vista do IV DESPERTAR 
presença das comunidades: 

MISSIONÁRIO. São convidados 
Conjunto São Vicente, São Vicente 

representantes de cada paróquia e 
do Trilho, Comunidade João XXIII e 

área pastoral para esse momento. 
Colégio Santa Cecília.

O evento acontecerá na Paróquia 
No dia 27, dia de São Vicente, a 

Santo Antônio de Pádua, no Jardim 
programação é a seguinte:

Iracema. Para uma maior  
Missas, às 6h30min, 8h, 11h30min 

organização do Despertar a 
e 19h; sopão para idosos das 

Comissão da Missão Paroquial pede 
comunidades – às 9h; adoração, 

que as paróquias e áreas pastorais 
louvor e Intercessão - das 15h às 

encaminhem nesse dia as fichas de 
17h; procissão – às 20h.

inscrição com os nomes de seus 
Toda a renda financeira da festa 

missionários, assim como a 
será para a reforma do Centro 

colaboração financeira para o 
Comunitário.

evento. 
Informações na Secretar ia 
Paroquial: telefone (85) 3224 

Informação importante: O 
6489. 

IV DESPERTAR MISSIONÁRIO foi 
antecipado para o dia 20 de 
outubro porque o Exame Nacional 
do Ensino Médio (ENEM) ocorrerá 
nos dias 26 e 27 de outubro, data 
anteriormente marcada para a 
realização do DESPERTAR. 

Comissão da missão
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Comissão 
comunidade de 
comunidades

Setor Juventude 

Comissão de 
animação bíblica Pastoral da liturgia 

Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro, no Carlito Pamplona, às 
segundas e quartas-feiras, às 19 
horas. A colaboração financeira 
desde sua fundação, há12 anos, é 

A Comissão convida a todos 
de 3 parcelas de R$ 50, 00. 

os representantes de paróquias e 
áreas paróquias a se fazerem 
presentes no dia 28 de setembro, 
às 08 h, na Paróquia do Cristo Realizou-se no dia 18 de 
Redentor. Para dar continuidade agosto na quadra da Paróquia São 
aos projetos do Plano Pastoral será Pedro e São Paulo, o Pós-JMJ da 
organizado pela Comissão um Juventude da Região. Participaram 
momento de lazer para os quase 500 jovens. No evento houve 
conselheiros da Região no dia 26 de momentos celebrativos, partilha de 
outubro, no Icaraí, em vista do experiências, louvor, lanche, 
estreitamento de laços entre os adoração e celebração eucarística. 
conselheiros. F o i  u m  m o m e n t o  m u i t o  

significativo para a Juventude da 
Região.

A Escola de Formação da 
A Coordenação da Pastoral da 

Região iniciou seus trabalhos no dia 
Liturgia convida todas as pastorais 

2 de setembro, com a presença de 
litúrgicas das paróquias e áreas 

seis paróquias da Região, tendo 
pastorais a se fazerem presentes à 

pouco mais de 70 participantes. Na 
reunião formativa da pastoral. Vale 

abertura irmão Jacó, responsável 
ressaltar que a participação das 

pela Escola, falou da importância 
paróquias está sendo positiva. A 

que a escola tem para a Região e 
assessoria será do Pe. Marcos 

a p r e s e n t o u  a  g r a d e  d e  
Carolina, vigário paroquial do 

programação que neste ano terá, 
Conjunto Ceará. A reunião 

além da formação bíbl ica, 
acontecerá dia 5 de outubro, às 

Introdução à Vida Pastoral, 
8h30, no Santuário Nossa Senhora 

Eclesiologia, Doutrina Social da 
da Assunção. 

Igreja, Mariologia, Cristologia, 
Missão e Liturgia. A Escola, desde 
sua fundação, funciona na Paróquia 

Boletim Informativo - setembro de 13

6



Pastoral da 
Comunicação – 
PASCOM

Conjunto Palmeiras

Alex Ferreira, Programação
Secretário da região e Membro da Pascom. 

A Pastoral da Comunicação da 
Região se reuniu no dia 8 de 
setembro para partilhar suas 
experiências de comunicação, Pe.  Valber,  pároco do 
traçar metas de trabalho e falar da Conjunto Palmeiras, convida 
participação no Mutirão de paroquianos e fiéis da Região 
Comunicação.  A reunião contou Episcopal a se fazerem presentes 
com a presença de representantes ne s se  momen to  f o r t e  da  
da Pascom das paróquias Nossa caminhada espiritual de sua 
senhora do Perpétuo Socorro, paróquia, a Festa de São Francisco, 
Cristo Redentor, São Pedro e São Padroeiro da Paróquia. Todos os 
Paulo, Santo Antônio (Granja dias haverá missa, às 19h30min, 
Portugal), São Pedro (Barra do seguida de animação social. Será 
Ceará), e das áreas pastorais uma grande festa em honra a São 
Nossa Senhora e Vila Velha. A Francisco de Assis, sempre 
próxima reunião da Pascom da colocando em primeiro lugar seu 
Região com a presença de todos os exemplo de amor e fidelidade a 
membros será dia no dia 1.º de Jesus. O tema é geral da Festa é: 
dezembro, das 8h às 15h, na São Francisco, Modelo de Fé, 
Paróquia São Pedro e São Paulo. Caridade e Amor à Criação.

Dia 25/9 - Presidente da Missa: 
Pe. Daniel Morais de Sousa, vigário 
episcopal da Região e pároco da 
Paróquia Nossa Senhora da 
Conceição, em Messejana. Tema: 
São Francisco, ensina-nos a viver o 
amor fraterno. Homenageados: 
Profissionais da Educação.
Dia 26/9 - Presidente da Missa: 
Pe. Virgínio Asêncio Serpa, vigário 
geral da Arquidiocese de Fortaleza 
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e pároco da Paróquia Nossa Homenageados: Profissionais da 
Senhora da Paz. Tema - Com São Imprensa.
Francisco, busquemos um mundo Dia 2/10 - Presidente da Missa: 
de paz e justiça. Homenageados: Pe. Raimundo Nonato Rezende – 
Profissionais da Saúde. pároco da Paróquia de Mondubim. 
Dia 27/9 - Presidente da Missa: Tema: São Franc isco e o 
Pe. Clairton Alexandrino de testemunho de fidelidade e serviço 
Oliveira, pároco da Catedral à  Ig re j a .  Homenageados :  
Metropolitana de Fortaleza. Tema: Pedreiros 
Como São Francisco, somos Dia 3/10 - Presidente da Missa: 
e n v i a d o s  e m  m i s s ã o .  Pe. Gilberto Antônio da Silva - 
Homenageados: Aposentados.  pároco da Paróquia da Piedade, 
Dia 28/9 - Presidente da Missa: Joaquim Távora. Tema: São 
Pe. Litércio Pimentel Malveira, Francisco, testemunha da fé ontem 
vigário paroquial da Paróquia de e hoje. Homenageados: Padres 
Messejana. Tema: A exemplo de que trabalharam ou trabalham na 
São Francisco, acolhemos na Paróquia São Francisco.
simplicidade o amor de Deus Pai. Dia 4/10 ,  encerramento:  
Homenageados: Artistas. Procissão de São Francisco, às 18h. 
Dia 29/9 - Presidente da Missa: Às 19h30, Missa Solene campal, na 
Pe. Fco. Ricardo Luz, vigário praça em frente à Igreja Matriz. 
paroquial da Paróquias. Tema: São Presidente: Dom. Adalberto Paulo 
Francisco, leitor orante da Palavra da Silva, bispo auxiliar emérito de 
de  Deus;  Homenageados:  Fortaleza. Tema: São Francisco, 
Comerciantes. interceda pela participação, 
Dia 30/9 - Presidente da Missa: espiritualidade, compromisso e 
Pe. Francisco das Chagas Soares s a ú d e  d o  t e u  p o v o .  
Rodrigues – pároco da Paróquia do Homenageados: Devotos de São 
Sagrado Coração de Jesus e Santa Francisco.
Luzia, Pedras. Tema: São Francisco No dia 5 de outubro, 
e a alegria de ser Jovem. sábado, às 18h, será celebrada 
H o m e n a g e a d o s :  V i g i a s  e  Missa em Ação de Graças pela 
Seguranças. realização da Festa de São 
Dia 1/10 - Presidente da Missa: Francisco de Assis na Igreja Matriz, 
Presidente: Pe. Wagner dos Santos presidida pelo Pe. Válber Almeida 
Braga, pároco da Paróquia do de Souza. Após a missa, haverá um 
Tancredo Neves. Tema: São leilão na Palhoça.
F r a n c i s c o  e  a  E c o l o g i a :  

Boletim Informativo - setembro de 2013
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Paróquia Mãe 
Santíssima 
Comunidade Santa Teresinha 

Paróquia de Acarape

Francisco (Planalto Itapery), Santo 
Expedito, São Francisco (Jardim 
União) São Pedro Julião Eymard, 
Nossa Senhora Perpétuo Socorro, 
Menino Jesus, Nossa Senhora de A  C o m u n i d a d e  S a n t a  
Fátima (Jardim Castelão), São Terezinha, no bairro Passaré, 
Vicente de Paulo e Paróquia São pertencente à Paróquia Mãe 
Francisco (Palmeiras). Santíssima, realiza a festa de sua 

Dom Vasconcelos, bispo padroeira, de 21 de setembro a 01 
auxiliar de Fortaleza, presidirá a de outubro.
Missa Solene que encerrará os A abertura dos festejos no dia 
festejos. 21 de setembro, será com o 

Informações: Rejane - (85) hasteamento da Bandeira e a 
8890 6473 ou Paulinho - (85) 8732 celebração da Santa Missa 
5611.presidida pelo pároco, Padre 

Reginaldo Guimarães.
As novenas iniciarão todos os 

dias às 17h30min e a celebração 
eucarística às 18h15min.

Os padres Pedro Rodrigues 
(vigário paroquial), Padre Wálber 
Almeida (Paróquia do Palmeiras), 
Padre Litercio Pimentel (Paróquia 
de Messejana), Padre Lino Allegri 
(Pastoral do Povo da Rua), Padre 
Resende (Paróquia do Mondubim), A Paróquia de Acarape festeja 
Padre José Benício (Seminário São São Francisco no Conjunto São 
José-Filosofia), Padre Francisco de Francisco no período de 23 de 
Assis Apolônio (Paróquia Santa setembro a 2 de outubro. Na 
Luzia), Padre Luciano Gonzaga abertura haverá celebração 
(Área Pastoral São José, no Barroso eucarística e nos dias seguintes a 
2) confirmaram presença nas celebração da Palavra de Deus. No 
celebrações eucarísticas durante o penúltimo dia dos festejos haverá 
novenário. barraca e um rifão em prol da 

A paróquia conta com o construção da Capela de São 
empenho e participação das Francisco. Padre Luiz Abner, pároco 
comunidades São José, São local, presidirá a missa de 
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encerramento da festa no dia 02 de Potira, Jereissat II e Tapera; as 
outubro. áreas Pastorais N. Senhora do 

Bo dia 21 de setembro, às 8h Brasil (Seminário Seráfico), Barra 
da manhã, acontecerá o encontro do Ceará e Vila Velha; o Santuário 
de Formação para os catequistas Coração de Jesus; e, ainda, as 
da sede e das comunidades. O Comunidades do Vicente Arruda, 
encontro será coordenado pelo Palmirim, Córrego do Alexandre, 
casal Nel e Marcia, Neide e o Pe. Tanupaba, Agua Verde e Cararu, na 
Abner. Lagoa Redonda. Em todas essas 

localidades haverá novenas e 
celebrações.

Mais uma vez estamos nos 
preparando para a festa do nosso 
querido padroeiro São Francisco, 
aqui em Canindé. Para a Paróquia 

São Francisco é um santo esta festa é o auge de toda uma 
muito querido em nosso Ceará e, caminhada pastoral, tanto na sede 
especialmente na Arquidiocese de como na zona rural do nosso 
Fortaleza. Fundador da Família município, que culmina justamente 
Franciscana, padroeiro da natureza c o m  e s t e  m o m e n t o  d e  
e amigo dos pobres, muitas são as fraternidade, fé e evangelização. 
paróquias, áreas pastorais e De 24 de setembro a 4 de outubro, 
comunidades que celebram o com o tema “Francisco, um jeito 
novenário em devoção ao santo sempre jovem de evangelizar”, 
amante da natureza. vamos refletir, vendo em São 

Francisco, aquele frade que há Dentre elas temos: Paróquias 
mais de 800 anos ousou viver de de Canindé, Cascavel, Palmácia, 
forma radical e inovadora.Palmeiras, Dias Macedo, Otávio 

O evangelho de Jesus Cristo é B o n f i m ,  J a c a r e c a n g a ,  
ainda um modelo fascinante, atual Canindezinho, Pacajus, Parque 

Festa de S. Francisco, 
em Canindé 

Festas de São 
Francisco

Boletim Informativo - setembro de 2013
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e renovador para a vida dos - Procissões: de 25 de 
cristãos de todos os tempos. setembro a 3 de outubro, às 

Pelo seu jeito sempre jovem 17h30min, procissão com o painel 
de evangelizar, São Francisco é de São Francisco, saindo da 
perfeitamente universal na prática Basílica à Praça dos Romeiros, 
de sua fé, é modelo humano para retornando após a Novena para a 
cada um de nós, e sua memória Basílica; dia 4 de outubro, após a 
permanecerá viva no meio do povo Missa de Encerramento, às 16h, na 
de Deus! Praça da Gruta, transmitida pela 

É nesse espírito franciscano Rede Vida de Televisão, procissão 
que queremos convidar a todos a com a imagem de São Francisco, 
visitar Canindé, para juntos pelas principais ruas da cidade.
darmos glória ao Senhor através de - Via-sacra: do dia 25 de 
nosso  santo  padroe i ro,  e  setembro a 3 de outubro, às 5h, na 
realizarmos uma grande festa na Av. Francisco Cordeiro Campos, 
graça de Deus e na paz de São encerrando com a Celebração 
Francisco! Esperamos todos de Eucarística, na Igreja do Cristo Rei 
coração aberto! (Monte).

Abertura:  D ia  24 de  
Basílica, Praça da Gruta – 5h, setembro – 4h da manhã, com 

7h, 9h, 11h e 16h;hasteamento das bandeiras e 
celebração eucarística. Igreja do Monte – 6h;

Novena: de 25 de setembro a Capela de São Pedro – 10h 
03 de outubro, às 18h, na Praça dos (de 30 de setembro a 3 de 
Romeiros, com transmissão pela outubro);
Web TV Paz & Bem, através do saite 

Igreja das Dores – 8h, 10h e 
Santuário de Canindé.

15h (de 1.º a 4 de outubro.
- Estados homenageados: 

Obs: No dia 4 de outubro 
25/09 - Ceará; 26/09 – Sergipe; 

acontecerão missas festivas a 
27/09 - Rio Grande do Norte; 

partir das 5 horas.
28/09 – Alagoas; 29/09 – Bahia; 

- Confissões: do dia 24 de 30/09 – Paraíba; 01/10 – 
setembro a 3 de outubro, das 6h às Pernambuco; 02/10 – Piauí; 03/10 
11h e das 14h às 17h30min, no – Maranhão.

Programação
- Horário das Missas:

Boletim Informativo - setembro de 2013
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Complexo São Damião, ao lado da 
Basílica.

- Batizados: Todos os dias, 
às 10h e às 15h, no Complexo São 

- A Paróquia de Nossa Senhora das Damião. 
Dores, em Campos Belos, realizou 

Obs: Os batizados só serão a festa da padroeira de a 15 de 
realizados com a apresentação do setembro com o tema “Batemos à 
documento de autorização do porta da casa de Maria. Ela abriu-
pároc da paróquia onde residem as nos, fez nos entrar e nos aponta 
pessoas que vão ser batizadas. seu Filho”. 

I n f o rmações :  ( 0xx85 )  
- Acontecerá no dia 27 de 3343.0017 (Secre tar ia  da  
setembro, às 8 horas, o Encontro Paróquia), 3343.9950 (Campanha 
da Equipe do Catecumenato, na dos Benfeitores do Santuário).
Paróquia de São Francisco das 

Fonte: Jornal O Santuário, Ed. 
Chagas, Canindé, para os 

agosto 2013 e Equipe de 
coordenadores da Catequese das 

Comunicação do Santuário de 
paróquias. 

Canindé. Colaboração: Cirano 
Allyson (Liturgia Paroquial).

- Nesse mês da Bíblia, a Paróquia 
de Senhora Sant'Ana – Paramoti, 
está realizando encontros bíblicos 
semanais nas famílias.

  

- A Paróquia de São Francisco das 
Chagas  –  Can indé es tará  
celebrando a Festa de São 
Francisco das Chagas de 24 de 
setembro a 4 de outubro. Será 
refletido o tema: Francisco, um 
je i to  sempre  jovem de  
e v a n g e l i z a r .  P a r a  m a i s  
informações, o site do Santuário é:
 

Notícias da Região 
São Fco. das Chagas 

http://www.santuariodecaninde.com
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A Igreja na Caiçara 
em Ação

Igreja Samaritana

da paz .”  Houve grande 
participação dos devotos do 
s a n t o  f r a n c i s c a n o  d a s  
comunidades da nossa Área e de 
Canindé. Durante os festejos 
t i v e m o s  c a s a m e n t o  Du ran t e  o  p r ime i r o  

semestre, a Área Pastoral Santo comunitário, quando 26 casais 
Antônio – Caiçara não parou um receberam as bênçãos de Deus 
só momento. Sabemos que há na Igreja Matriz de Santo 
dois anos os nossos irmãos Antônio. Deus seja louvado! Foi 
sertanejos estão sofrendo com a um grande Kairós, tempo forte 
seca. E procurando expressar o da presença de Deus e de 
rosto de Deus misericordioso evangelização. 
para com os necessitados, o Para concluir, tivemos a 
Vigário responsável da Área Coroação de Nossa Senhora, 
Pastoral, Padre Martinho Neto, uma santa tradição que nosso 
foi pedir ajuda as paróquias povo cultiva. Aconteceu no dia 
irmãs: Mãe Santíssima – Parque 15 de junho, no pátio da nossa 
Dois Irmãos, N. Sra. Aparecida – querida Igreja Matriz. Uma 
Montese, Santo Antônio – multidão se aglomerou para 
Granja Portugal e à Paróquia da participar e coroar Maria, como 
Paz. Foi feito um grande mutirão nossa Rainha. 
nessas paróquias, e foram 
arrecadadas duas toneladas de Pe. Martinho Neto
alimentos não perecíveis e 
muita água que foi distribuída 
nas 62 comunidades da Área 
Pastoral. 

E no mês de junho, mês de 
muita festa, principalmente no 
interior, tivemos a nossa 5ª 
Festa de Santo Antônio como 
Área Pastoral. O tema central 
foi: “A exemplo de Santo 
Antônio, sejamos construtores 
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Nascimento Ordenação
1 Frei Roberto Magalhães, OFMcap1 Pe. Rodrigo Almeida de Castro
10 Frei Fco Renê T. Bezerra, OFMcap1 Pe. Pedro Rodrigues da Silva Neto
15 Pe. Aristóteles A. de Oliveira, CCSh3 Dom Manuel Edmilson da Cruz
15 Pe. Karlian M. Ovídio Vale, CCSh4 Pe. Francisco Bruno Xavier da Silva
15 Pe. Rômulo dos Anjos Silva, CCSh5 Pe. Luiz de Gonzaga Furtado Neto
15 Pe. Sílvio André Correia Scopel, CCSh6 Frei Wellington G. de Sousa, OFMCap
18 Pe. Cristóvão Hogg, C.Ss.R6 Pe. Francisco Daniel de Freitas Muniz
19 Pe. Francisco Rodrigues de Souza7 Frei Rdo. Valdo Nogueira, OFMconv
21 Pe. Fábio José Costa, FSA7 Pe. Gilson Marques Soares
21 Frei Wellington G. de Sousa, OFMCap8 Pe. Fco. Aglailton Lourenço da Silva, FN
23 Pe. Lucas Reginaldo Bemfica, SDN9 Pe. Francisco Ricardo Luz, CSJ
23 Pe. Francisco de Assis Araújo10Mons. Aluísio Rocha Barrêto
24 Dom Beda Pereira de Holanda, OSB11Pe. Antonio Alves de Lima
27 Pe. Expedito Teles, SJ12Pe. Francisco Antônio Francileudo
28 Pe. Fco Ant.  Cavalcanti de Menezes12Pe. Paulo Henrique de Oliveira, INJ
29 Frei José Nilto Pereira, OFMCap12Pe. Daniel Morais de Sousa

14Pe. Giovanni Sabóia de Castro
15Pe. Antônio Marcos Carolino dos Santos
16Pe. Eliezer Moreira César
16Pe. Severino Guedes
20Pe. Pedro Silva de Moura, SCJ
21Pe. Wagner Sabóia Frota
21Frei Leônidas (José M.) Meneses, OFM
22Pe. Francisco de Assis Apolônio
22Pe. José Edison Coelho dos Santos, INJ
22Pe. Helano Samy da Silva Holanda
23Pe. Marco Antônio dos Santos Brito
26Pe. Dimas Gonçalves Lima
27Pe. Francisco Gomes da Silva, MI
28Pe. Moacir Cordeiro Leite
29Pe. Eduardo (Eamonn) Gowing, C.Ss.R
29Pe. João Bosco de Sousa Leite
30Pe. Francisco Geovane Saraiva Costa
30Pe. Francisco Nelson Moreira da Silva
30Pe. Elpídio de Sousa Sampaio
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CNBB lança livro No Ano da Graça do 
sobre Dom Aloísio Jubileu de Ouro
Lorscheider

A Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil, CNBB, lançou o 
livro “Dom Aloísio Lorscheider - 
Nenhuma Partida é Inútil”.

A autora deste opúsculo, 
Irmã Maria Crismanda Saraiva de 
Oliveira, soube captar de forma 
impressionante o espírito de D. 
Aloísio ao não privilegiar, no livro, 
nenhum momento de sua vida 
mais que outro. Na vida de D. 
Aloísio, tudo era vivido com a 
mesma intensidade, a mesma 
qualidade. Tudo merecia cuidado e 
respeito. Tudo tinha vida! Tudo 
tinha amor.

Oferecendo ao leitor a 
possibilidade de com ele conviver, 
através de cada episódio narrado, 
esta obra torna-se um registro 
histórico da vida escrita na 
atividade pastoral de D. Aloísio na 
Ig re j a  A rqu id i o cesana  de  
Fortaleza, entre os anos de 1974 e 
1996.

Pedidos:
 www.edicoescnbb.com.br ou 

(61) 2193.3019

Participamos, em Paramirim, 
Natal-RN, de 19 a 22 de agosto 
último do Encontro de Abertura de 
nossa ação de graças, de maneira 
forte, pelos 50 anos de ordenação 
presbiteral, a serem celebrados em 
datas diferentes de agosto de 2014 
a janeiro de 2015. Fomos dez a 
concluir o Curso de Teologia em 
1964, ano do Centenário do 
histórico Seminário da Prainha, em 
Fortaleza. Desses dez, seis já 
tínhamos feito juntos todo o 
Seminário Menor: de 1951 e 1952 
a 1957. Nossa turma foi sempre 
muito unida, muito fraterna.

Em 1964, o arcebispo de 
Fortaleza era Dom José de 
Medeiros Delgado. Como devia 
estar em Roma, de setembro a 
dezembro, para participar da 
Terceira Sessão do Concílio 
Va t i cano  I I ,  an tec i pou  a  
comemoração do centenário do 
Seminário da Prainha, a ser 
celebrado em outubro, e a nossa 
ordenação presbiteral para 15 de 
agosto, dia da Assunção de Nossa 
Senhora, padroeira de Fortaleza. A 
ordenação foi celebrada no pátio 
interno do Seminário da Prainha e, 
pela primeira vez, em língua 
vernácula.  Fomos cinco os 
diáconos ordenados presbíteros, 
nesta data comemorativa da 
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Arquidiocese de Fortaleza.  
A nossa turma com as 

respectivas datas de ordenação e 
dioceses estava assim constituída: Nossa turma já havia 

· Antônio Aroldo Passos realizado, pelo menos, uns quatro 
Aquino: 15/08/1964, Arquidiocese encontros, aqui, no Ceará. Dos 
de Fortaleza – CE encontros anteriores, o único 

· Francisco de Assis Mateus companheiro de fora do Ceará que 
A p o l ô n i o :  1 5 / 0 8 / 1 9 6 4 ,  não deixou de participar foi o Padre 
Arquidiocese de Fortaleza – CE Luiz Teixeira de Almeida, ou 

· José Maria Cavalcante “Teixeirinha” como o tratamos, da 
Costa: 15/08/1964, Arquidiocese Arquidiocese de Natal. Diante 

disso, pensamos em realizar esse de Fortaleza – CE
encontro lá em Natal. Consultado, · Miguel Arcanjo Fernandes 
o “Teixeirinha” aceitou a sugestão B r a n d ã o :  1 5 / 0 8 / 1 9 6 4 ,  
alegre e prontamente. Arquidiocese de Fortaleza - CE

E foi muito bom. Ficamos na · Pascoal Rios Osterne: 
Casa de Encontro PRONEVES, Casa 15/08/1964, Arquidiocese de 
Provincial Nossa senhora das Fortaleza – CE
Neves das Irmãs Filhas do Amor · Manoel Valdery da Rocha: 
Divino, em Parnamirim, perto de 06/12/1964, Diocese de Sobral – 
Natal.  Viajamos juntos, quase CE
todos, em ônibus de linha: dia 19 – · Afonso Queiroga da Silva: 
ida e dia 22 – volta. Durante todo o 12/12/1964, Diocese de Iguatu-CE
dia 20, terça-feira, ficamos 

· Luis Teixeira de Almeida: 
reunidos recordando, revivendo e 

06/12/1964 , Arquidiocese de 
fortalecendo nossa amizade, nossa 

Natal - RN
“irmandade”. Recebemos visitas de 

· Francisco Assis Soares: 
alguns contemporâneos de Natal, 

20/01/1965 , Diocese de Parnaiba - 
que souberam da nossa presença e 

PI
foram lá nos ver e matar saudade. 

· Oney Braga de Sousa: O dia 21, quarta-feira, conforme a 
20/01/1965, Diocese de Parnaíba – programação anteriormente feita 
PI. pelo Pe. Luiz Teixeira e comunicada 

a todos por carta, foi um dia de 
espiritualidade, com a ajuda de 
dois riograndenses, os arcebispos 

 

Mas, por que fizemos esse 
encontro em Parnamirim - 
RN? 

Boletim Informativo - setembro de 13

16



eméritos de Natal: Dom Matias, presbiteral, no dia 29 de dezembro 
contemporâneo nosso, um ano na de 2004. A ele nossas orações, 
frente, nos cursos de Filosofia e sendo presente também na nossa 
Teologia, no Seminário da Prainha amizade. O Pe. Soares, ou o “Chico 
e que celebrou em julho o Jubileu Soares”, como na irmandade da 
de Ouro de ordenação presbiteral, Prainha o chamávamos, estava 
e Dom Heitor de Araújo Sales, que ciente do encontro, através de 
também cursou o Seminário Maior carta circular e telefonemas, mas 
na Prainha, irmão de nosso colega disse que não havia possibilidade 
de ano no curso de Filosofia, Otto de deixar a chancelaria, em 
Santana, que, porém, foi fazer Parnaíba. Lamentamos e foi 
teologia em Roma. lembrado muitas vezes, no 

Nesse dia de espiritualidade, decorrer do encontro. 
os dois arcebispos nos ajudaram a Também participou do nosso 
contemplar a pessoa de Jesus encontro a Sra. Margarida, esposa 
Cristo que é para nós, como Ele do Aroldo. Ela e Maria de Lourdes, 
mesmo falou para Felipe, a imagem esposa do Miguel, já tinham 
de Deus Pai, todo Poderoso, par t i c ipado dos  encontros  
Criador do Céu e da Terra. Veio anteriores. Participou também do 
fazer a vontade do Pai, ensinando- encontro Francisco Camelo 
nos a amar, a colocarmo-nos a Nogueira com sua esposa Ivete. 
serviço, a praticar a justiça, a “Camelim” fez conosco todo o 
morrer como o grão de trigo, como Seminário Menor e seis anos do 
Ele próprio fez... (Jo 12,24-26;13, Seminário Maior. Saiu após o 3º 
4-17 e 34-35; 14,6; Lucas, 23,24).  ano de Teologia, já tendo recebido 
Ambos nos fizeram apreciar a conosco a tonsura e as quatro 
humildade de Jesus, sua vida de ordens menores.  Mesmo sem ter 
oração, testemunhada nas suas sido ordenado padre, sempre 
colocações. Obrigado, Dom Heitor. participou dos nossos encontros.
Obrigado, Dom Matias. Vamos retornar ao nosso 

Dois companheiros de turma trabalho, vivendo com intensidade 
faltaram no nosso encontro: o Pe. este ano que nos prepara para as 
Oney Braga de Sousa, o “Seu datas dos nossos jubileus, pondo 
Oney” como fraternalmente em prática, a cada instante este 
brincávamos com ele e o Pe. imperativo: “O Evangelho do Reino 
Francisco Soares. O Pe. Oney anunciai, dai de graça o que de 
faleceu, com 40 anos de ordenação graça recebestes”. E conscientes 
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sempre de que “na nossa fragilizada, continuar firmes no seu 
constância salvaremos nossas seguimento como discípulos e 
vidas” missionários do Reino. 

Que o Senhor Jesus nos 
conceda sua bênção e sua graça e 
que possamos, mesmo com a idade 
já avançada e com a saúde 

José Maria Cavalcante Costa, padre da 
Arquidiocese de Fortaleza, missionário, 

ajudante da Igreja de Jesus Cristo que nos 
confiou o se Reino. Timbaúba, Chorozinho-CE.

Boletim Informativo - setembro de 13

Agosto de 1964

Em pé:
Queiroga,  Pascoal ,  
Oney, Soares, Teixeira, 
Valdery.

Sentados:
José Maria, Apolônio, 
Miguel, Aroldo.

Em pé: 
Queiroga, Pascoal, Teixeira, Valdery.
Sentados:
José Maria, Apolônio, Miguel, Aroldo. 

Agosto de 2013
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8º Mutirão Brasileiro 
de Comunicação – 
MUTICOM

um tema motivador, através de 
Palestras e de Painéis que 
desdobram o tema central 
buscando refletir e aprofundar 
aspectos teóricos e práticos da 

E m  u m a  s o c i e d a d e  
vivência e das políticas de 

c o n t e m p o r â n e a  o n d e  a s  
comunicação na Igreja e na 

transformações antropológicas e 
sociedade. Desenvolvem também 

sociais são crescentes, a Igreja 
atividades de aperfeiçoamento 

precisa ter uma comunicação 
técnico-profissional (Oficinas) e de 

geradora de comunhão e, neste 
educação para a comunicação, 

novo tempo, um novo jeito de 
exposições culturais e com 

c o m u n i c a r,  a t r a v é s  d o s  
pesquisas na área e outros 

instrumentos de comunicação 
assuntos vigentes do momento 

m i d i á t i c o s  e  a v a n ç a d o s ,  
com Grupos de Trabalhos.

alcançando novos areópagos, 
Neste ano o 8º Muticom será 

perfis característicos de uma nova 
realizado na cidade de Natal-RN, 

cultura. Com essa concepção a 
de 27 de outubro a 01 de 

Igreja do Brasil, através da 
novembro. Terá como tema, 

Comissão para a Comunicação da 
Comunicação e participação 

CNBB, vem realizando desde 1998 
cidadã: meios e processos.

o  M u t i r ã o  B r a s i l e i r o  d e  
Dev ido  à  prox imidade  

Comunicação – Muticom. Esse 
territorial entre os dois Estados 

evento tem o seguinte objetivo: 
(Ceará e Rio Grande do Norte) 

r e u n i r  c o m u n i c a d o r e s ,  
esperamos que o Regional 

profissionais, pesquisadores, 
Nordeste 1 seja bem representado. 

agentes de pastoral e autoridades 
Para isso, a Comissão de 

da Igreja e da sociedade para 
Comunicação do Regional preparou 

refletirem, conjuntamente, sobre a 
um pacote que inclui transporte e 

democratização e as políticas de 
hospedagem para o evento com o 

comunicação,  as perspectivas das 
valor tota l  de R$ 460,00 

relações entre a Igreja Católica, a 
(quatrocentos e sessenta reais), 

sociedade brasileira e a cultura 
referentes a transporte, com 

contemporânea no campo da 
passagens de ida e volta e 

Comunicação Social. Nesse 
translado do hotel à UFRN - R$ 

sentido, cada mutirão trabalha com 
150,00 (cento e cinquenta reais); 
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hospedagem, cinco diárias no 
Cabana Apart Hotel, em quarto 
triplo - R$ 310,00 (trezentos e dez 
reais) 

A inscrição é de R$ 130,00 e é O encontro do Núcleo de 
f e i t a  a t r a v é s  d o  s a i t e :  Articulação Arquidiocesana dos 

 Coroinhas - NUARCO que estava 
O participante deverá fazer marcado para o dia 21 de setembro 

sua inscrição, pagando o valor do foi cancelado, pois neste mesmo 
boleto fixado acima, o mais breve dia estará acontecendo o Simpósio 
possível e, em seguida, confirmar a Arquidiocesano da Fé. O próximo 
participação no pacote com Marta encontro do NUARCO será no 
Andrade, coordenadora da Pastoral dia 30 de novembro na 
da Comunicação do Regional NE 1, Paróquia Nossa Senhora do 
através do telefone: (85) 3388 Perpetuo Socorro, no Carlito 
8703 (fixo); (85) 9921 6742 (Tim) Pamplona.
e (85) 8839 7749 (Oi). Informações: Lucélio de 

C a d a  p a r t i c i p a n t e  é  Souza pelos telefones: 8780-6750, 
responsável por seus gastos com 9930-0110 ou pelo e-mail 
alimentação que será feita na 
própria Universidade, local do ;
evento.

Juventude 
ATENÇÃO: A saída de 

Fortaleza para Natal será no dia 27 Missionária
de outubro de 2013, ás 7 horas, no Há muito tempo está sendo 
Centro de Pastoral Maria Mãe da p lanejado pe la  equ ipe de 
Igreja, entrada do estacionamento coordenação da Juventude 
– Rua Rodrigues Júnior,300 – Missionária o Encontro de Líderes 
Centro. da Juventude Missionária – Nível 2 

A volta será dia 1º de ( ELJUMI NÍVEL II) a ser realizado 
novembro de 2013, ás 14 horas. de 4 a 6 de outubro,.  Com toda 
Previsão de chegada em Fortaleza certeza, será uma oportunidade 
às 20 horas. para partilhar a caminhada dos 

grupos, suas perspectivas, seus 
desafios, o andamento dos 
trabalhos, dúvidas, avanços e 

www.muticom.com.br

coroinhasdadiocesedefortaleza@yahoo.co

m

Encontro dos 
Coroinhas 
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planos. Além disso, teremos uma c o n f i r m a d o s ,  c a s o  n ã o  
formação mais avançada e compareçam, terão que pagar, 
aprofundada com a presença do mesmo assim, o valor integral da 
Secretário Nacional Padre Marcelo inscrição.  Devem levar bíblia, 
Gualberto.  caderno, agenda, fotos que 

O requisito essencial para a mostrem a realidade do seu grupo, 
participação é a de ter feito o material para animação (violão, 
ELJUMI nível I e desejar aprofundar sanfona, pandeiro, teclados, 
ainda mais os elementos da cânticos, dinâmicas), roupa de 
Juventude Missionária. cama, material de higiene pessoal. 

A Juventude Missionária, Haverá venda de material  
animada pelas Pontifícias Obras formativo nos dias do encontro, 
Missionárias (POM), é um setor da portanto, quem desejar adquirir, 
Pontifícia Obra da Propagação da deve levar dinheiro. Também 
Fé, Obra fundada por uma leiga, faremos a dinâmica do Anjo, por 
Paulina Maria Jaricot (1799-1822), isso, levem lembrancinhas.  
em 3 de maio de 1822, em Lyon 3 .  I n v e s t i m e n t o :  
(França). Aqui no Brasil, estamos hospedagem, material e despesas 
com oito anos de muito trabalho e de alimentação - R$: 60,00 
perseverança. Aqui, no Nordeste I (sessenta reais). Este valor deve 
(Ceará) estamos, há seis anos, ser depositado no Banco do Brasil 
acompanhando com qualidade nos seguintes dados: Ag.: 1605-5 
essa maravilhosa obra jovem. c/c: 66420-0 – FRANCISCO 

1. Data: de 4 a 6 de outubro, CLEYTON DE OLIVEIRA PAES 
com inicio dia no dia 4, às 18h, com (conferir o nome.  Após realizar o 
a chegada e jantar e término no dia depósito, o solicitante deve enviar 
6, às 13:00h com almoço. por e-mail o horário e o dia do 

2. Local: Casa de retiro da depósito e, se possível, enviar o 
Irmã Iolanda - Entrada 1: Rua comprovante de depósito, também 
Aracaju, nº 1299, Henrique Jorge. via e-mail.  
Entrada 2: Rua Eurico Medina, Informações e inscrições com 
1260.  Telefone: (85) 3290.2974. Sara Guerra (85) 8807-7880, 
Responsável pela casa: Ir. Iolanda. 9905-8056; Cleyton Paes (85) 

A  c o n f i r m a ç ã o  d o s  8761-6608, 9948-0625 ou pelo e-
participantes deve ser feita até o mail: sarinhawar@yahoo.com.br 
dia de 25 de setembro, por e-mail o u  n o  
ou telefone, pois as vagas são www.missaoradical.blogspot.com   
limitadas. Atenção, os integrantes 
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Pastoral do Dízimo 

Pastoral do Turismo

Maringá (PR). No dia  10 de 
setembro, ocorreu reunião da 

Acontecerá no dia 6 de 
equipe em Brasília (DF), quando 

outubro, domingo, das 8h às 16h, 
foram assumidos os próximos 

no Centro de Pastoral Maria Mãe da 
compromissos do grupo.

I g r e j a .  u m  e n c o n t r o  
Em relação à Copa do Mundo, 

arquidiocesano da Pastoral do 
um encontro, nos dias 16 e 17 de 

Dízimo. O assunto principal desse 
o u t u b r o ,  d e v e r á  r e u n i r  

encontro é realizar um estudo e 
representantes das cidades-sede 

p a r t i l h a  d o   P r o j e t o  1  
dos jogos para propor uma 

DINAMIZAÇÃO DO DÍZIMO – 
proposta de ação pastoral. 

PARTILHA ECLESIAL que é um dos 
“Queremos elaborar um material 

p r o j e t o s  d o  P r o g r a m a  
com orientações, ou mesmo algum 

Arquidiocesano 1 – Paróquias 
manual para que seja distribuído 

Solidárias – da Quarta Urgência da 
nos dias dos jogos”, relata dom 

Arquidiocese de Fortaleza – Igreja; 
Anuar. Também devem ser 

comunidade de comunidades – 
convidados para este encontro 

conforme o Plano Pastoral, página 
representantes do Comitê Popular 

43. 
da Copa, Rede um Grito Pela Vida e 

Estão convidados a participar 
Pastoral da Mulher Marginalizada.

até três (3) coordenadores das 
O grupo de trabalho também 

paróquias e áreas pastorais. O 
propõe à CNBB a elaboração de 

custo para despesas de café, na 
uma cartilha de orientação e 

chegada, almoço e lanche da tarde 
acolhida para a Copa do Mundo. 

será de R$ 15,00 por pessoa.
“Sempre no sentido de promover o 

Informações: José Mário. 
acolhimento e o respeito entre 

Tel. 8884.6126, ou e.mail - 
quem acolhe e quem recebe, 
alertando também para os 
aspectos negativos do turismo”, 
explica o bispo.

A construção de um projeto Fonte: CNBB
nacional para a Pastoral do Turismo 
está na pauta de um grupo de 
trabalho da CNBB, coordenado pelo 
bispo referencial desta Pastoral, 
dom Anuar Battisti, arcebispo de 

josemariofacanha@hotmail.com

Boletim Informativo - setembro de 2013

22

mailto:josemariofacanha@hotmail.com


Carta compromissoAssembleia da 5ª 
Semana Social 
Brasileira 

A assembleia da 5ª Semana 
Social, promovida pela Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil - 
CNBB, reunida no Centro Cultural Após um processo iniciado em 
de Brasília (DF), de 2 a 5 de 2011, com a participação das 
setembro de 2013, analisou a diversas comunidades de norte a 
realidade brasileira e global, sul do país, foi realizada no dia 5 de 
escutou os clamores populares e setembro, em Brasília (DF), a 
celebrou a caminhada dos Assembleia da 5ª Semana Social 
movimentos sociais e das igrejas, Brasileira (SSB). O evento reuniu 
na defesa e na promoção da vida.cerca de 250 pessoas, delegados 

Este processo, que acontece dos Regionais da CNBB, das 
há vinte anos, tem contribuído no pastorais e movimentos sociais. 
debate com a sociedade para Após o debate do tema “Estado 
proposições de iniciativas para a para quê e para quem?”, os 
superação das desigualdades participantes reafirmaram, em 
sociais e regionais.carta compromisso, o desejo de 

É um esforço conjunto das refundação de um Estado, com as 
organizações sociais na defesa dos marcas da inclusão e da igualdade 
direitos humanos e da natureza social. 
como expressão da solidariedade e “Este foi um processo que 
da profecia cristã.pode contribuir muito com a 

É exigência da fé amar a Deus construção do Estado que a nação 
e ir ao encontro do outro, brasileira espera. Nós entendemos 
sob re tudo ,  do s  pob re s  e  a necessidade da existência do 
necessitados. Pois “os pobres são Estado, mas criticamos o que está 
os juízes da vida democrática de aí. Entendemos que a participação 
uma nação” (Exigências Éticas da popular é fundamental para a 
Ordem Democrática, nº 72, CNBB, construção desse Estado do Bem 
Doc nº 42, 1989).Viver”, explica dom Guilherme 

As manifestações de rua que Werlang, presidente da Comissão 
acontecem no país desde junho Episcopal Pastoral para o Serviço 
deixam um alerta para a sociedade. da Caridade, da Justiça e da Paz da 
Não é mais possível negar os CNBB.
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direitos e a participação dos últimas décadas, conscientes de 
cidadãos/as invisibilizados/as. que  e s sas  v i t ó r i a s  e s t ão  

 O modelo desenvolvimentista ameaçadas pe lo  desmonte 
assumido pelo Estado Brasileiro c o n s t i t u c i o n a l .  Po r  i s s o ,  
atual, baseado em políticas comprometemo-nos na refundação 
compensatórias, submete a nação de um Estado de inclusão e de 
à s  d e t e r m i n a ç õ e s  d a  igualdade social. O protagonismo 
mundialização neoliberal em crise, dos movimentos sociais garantirá 
r e p r i m a r i z a  a  e c o n o m i a ,  um Estado que se fundamente na 
explorando os bens naturais e democracia direta, participativa e 
humanos para a exportação, representativa. Acreditamos nos 
t r a n s f o r m a n d o - o s  e m  sinais de esperança presentes na 
commodities. Este modelo viola o sociedade e nas igrejas que 
direito dos povos e ameaça a vida apontam para um novo Estado e 
do planeta, impactando as uma nova sociedade.
comunidades rurais e urbanas, as 
c lasses trabalhadoras e a 
população em geral.

A 5ª Semana Social Brasileira, 1) Defender o trabalho para 
ao debater sobre o Estado para todos e todas. Trabalho digno e não 
que e para quem, procurou dar precarizado. Nenhum direito a 
vez e voz ao conjunto da menos. Redução da jornada de 
sociedade, bem como dos povos e trabalho para 40 horas semanais 
comunidades impactadas pelas sem redução dos salários como 
políticas do Estado, em sintonia repartição dos abusivos ganhos de 
com os clamores das ruas e suas p rodu t i v i dade  do  cap i t a l .  
reivindicações. Estes são novos Reaparelhamento do aparato 
sujeitos políticos no processo de fiscalizador do Ministério do 
construção da sociedade e do trabalho. Fortalecer a Economia 
Estado do Bem Viver, conviver, Popular Solidária como uma 
pertencer e ser. Seus fundamentos política de Estado.
são a solidariedade, a fraternidade  2) Promover a formação para 
e a sustentabilidade para garantir a cidadania, apoiando a proposta 
vida plena às gerações presentes e da Coalizão Democrática pela 
futuras. Reforma Política e Eleições Limpas 

Reconhecemos os avanços e da convocação de um plebiscito 
que a sociedade conquistou nas para uma Assembleia Nacional 

Para construir o Estado que 
queremos, assumimos os 
seguintes compromissos:
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Constituinte exclusiva. Participar contra o extermínio de jovens, 
da campanha saúde +10; 10% do principalmente pobres e negros; 
orçamento da União para a contra a redução da maioridade 
educação e os demais direitos penal e a violência às mulheres.
sociais; contra a privatização dos 7) Incentivar políticas de 
serviços públicos. defesa civil, com participação da 

3) Retomar e fortalecer a sociedade, para a prevenção dos 
metodologia das Assembleias impactos socioambientais dos 
Populares, com a criação de projetos desenvolvimentistas e a 
Tr ibuna i s  Popu la res ,  pe la  proteção e garantia de direitos das 
democratização do Judiciário e do populações afetadas.
acesso à justiça e a reestruturação 8) Exigir do Governo Federal 
do Sistema de Segurança pública, a implementação do Marco 
visando à construção de um Estado Regulatório das Organizações da 
defensor dos direitos humanos e Sociedade Civil e que haja sua 
ambientais. efetiva participação.

4) Apoiar a Reforma Agrária,  9) Incentivar a criação e o 
a  a g r i c u l t u r a  f a m i l i a r  e  for ta lec imento dos fóruns 
agroecológica; o reconhecimento populares que monitoram e 
dos terr i tór ios dos Povos propõem políticas urbanas nos 
Originários e Comunidades b a i r r o s ,  n a s  r e g i õ e s  
Trad ic iona is :  camponeses ,  administrativas e nos municípios.
i n d í g e n a s ,  q u i l o m b o l a s ,  10) Informar e mobilizar a 
r i b e i r i n h o s ,  p e s c a d o r e s  sociedade sobre a gestão dos 
a r t e s ana i s ,  e x t ra t i v i s t a s ,  recursos públicos, participando de 
recicladores, e demais grupos campanhas pela revisão da 
sociais fragilizados, cujos direitos distribuição orçamentária da 
são garantidos pela Constituição União; por uma reforma tributaria 
Federal e que não são cumpridos. progressiva e participativa; contra 

 5) Fortalecer a Campanha uma política de endividamento 
pela Democratização dos Meios de público e de gestão do orçamento 
Comunicação Social e participar de social e ambiental irresponsável. 
fóruns específicos. Exigir do governo o fim dos leiloes 

6) Garantir a efetivação dos d o  p e t r ó l e o ,  p e l a  p l e n a  
Conselhos de Juventudes para o reestatização da Petrobras, bem 
controle social das políticas como a auditoria da dívida pública, 
públicas; assumir a campanha conforme o artigo 26 das 
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Disposições Transitórias da 
Constituição Federal.

1- Reforma política
Com o tema “Santificados 2- Demarcação das Terras 

pela Verdade” (Jo 17, 17), Ind ígenas,  dos Terr i tór ios  
acontecerá nos dias 5 e 6 de Tradicionais, dos Quilombolas e 
outubro a edição 2013 do Eu Pesqueiros
Creio, evento promovido pela 3- Solicitar ao papa Francisco 
Comunidade Católica Servos de que convoque um evento 
São José e do Santíssimo internacional sobre a Vida no 
Sacramento.Planeta

Apoiamos a reforma política Segundo  Pau l o  S i l va ,  
que garanta a soberania popular; a fundador e coordenador da 
C a m p a n h a  d a  C o a l i z ã o  comunidade, o Eu Creio é um 
Democrática pela Reforma Política evento católico, voltado para 
e Eleições Limpas; a convocação católicos. “Existem muitos eventos 
do Plebiscito Popular para uma evangelizadores no Ceará e no 
Assembleia Nacional Constituinte Brasil, mas eventos de formação 
exclusiva; a Campanha pela ca tó l i c a ,  que  mos t rem e  
Demarcação dos Territórios comprovem a religião católica 
Tradicionais e Pesqueiros. como a única verdadeiramente 

Concluímos afirmando nosso fundada por Jesus Cristo são mais 
apoio ao papa Francisco na raros, e é este o propósito do Eu 
renovação da Igreja. Creio”, explica.

Brasília – DF, 5 de setembro 
Ainda de acordo com Paulo 

de 2013
Silva, a idealização do Eu Creio, 
que teve sua primeira edição ano 
passado, foi uma resposta ao 
então papa Bento XVI, ao instituir o 
Ano da Fé para toda a Igreja. “É um 
evento livre de “achismo”, e 
totalmente baseado na doutrina da 
Igreja, pois conta com a presença 
do bispo auxiliar da Arquidiocese 

Inscrições para 2ª 
Edição do evento Dentre estes compromissos, 

destacamos a urgência pela: católico Eu Creio
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de Fortaleza, e na programação, Criada sem vinculações 
além da formação e testemunhos, religiosas, políticas ou partidárias, 
há celebração da Santa Missa e a Casa da Paz Fortaleza está 
a d o r a ç ã o  a o  S a n t í s s i m o  sediada na Rua General Silva 
Sacramento”, diz o coordenador. Junior, nº 154, bairro de Fátima, 

com funcionamento das 9h às 12h Serviço:
e das 14h às 17h, de segunda a 

Eu Creio 2013 – “Santificados sexta-feira.
pela Verdade” (Jo 17, 17) N a  p r o g r a m a ç ã o  d e  

inauguração, houve preces e um Data: Dias 5 e 6 de outubro de 
minuto de silêncio pelas crianças 2013, de 8h às 18h
vítimas de abortos praticados ali, 

Local: Mega Festas Buffet – 
anteriormente.  Num momento 

Rua André Chaves, 500 – Montese
simbólico do que está por vir na 

Valor: R$ 5,00 por pessoa área do desarmamento, a Casa 
recebeu quatro armas que, de I n s c r i ç ã o :   
pronto, foram inutilizadas por http://bit.ly/EuCreio2013.
autoridades estaduais, municipais 
e legislativas presentes ao evento. 
Entre as armas entregues estavam 
uma escopeta, um revolver calibre A inauguração da Casa da Paz 
38, outro calibre 32 e uma pistola Fortaleza, sede da ONG Movimento 
765 semi-automática, com Internacional Pela Paz e Não-
munição. Violência (MovPaz), foi realizada 

Conforme estabelece a no dia 29 de agosto com muita 
Campanha do Desarmamento, emoção. O local, que serviu a uma 
para quem entregar uma arma, é clínica clandestina de aborto, 
oferecida uma indenização que ganhou novo significado: salvar 
pode chegar a R$ 450,00, vidas. A Casa, como explicou 
conforme o tipo da arma. O Clóvis Nunes, coordenador 
anonimato da pessoa que optar por Nacional do MovPaz,  é o  primeiro 
se livrar da arma é garantido. As posto de entrega voluntária de 
armas e munições entregues são armas da sociedade civil no Ceará, 
imediatamente danificadas na integrante da Campanha do 
frente do portador, para que se Desarmamento do Governo 
afaste qualquer possibilidade de Federal, e abrigará diversas 
reutilização da mesma.atividades ligadas à Cultura de Paz.  

Casa da Paz Fortaleza
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 Lei Geral da Copa: II Marcha pela Vida 
desarmamento em campo No dia 6 de outubro, às 16h, 

Além da destruição das na Av Beira Mar, realizar-se-á a II 
armas, entre os primeiros frutos da Marcha pela Vida.  A concentração 
inauguração da Casa da Paz está a será atrás do Ideal Clube. A Marcha 
assinatura de um acordo de está sendo organizada pelo 
cooperação entre o MovPaz, Movimento de Cidadania em favor  
Federação Cearense de Futebol, da Vida (MOVIDA) que foi recebida 
Ceará Sporting Club e Associação em aud i ênc i a   po r  Dom 
Prof iss iona l  dos Cronistas Vasconcelos, no dia 19 de 
Desportivos do Estado do Ceará setembro, a fim de  oficializar o 
(APCDEC), para intensificar ações evento na Arquidiocese. Com seu 
em favor de uma cultura de Paz nos sinal positivo O MOVIDA convida 
estádios. todas as áreas pastorais e 

A iniciativa, que conta com o paróquias, bem como os diversos 
apoio de instituições ligadas ao movimentos, serviços, pastorais e 
futebol no Estado faz parte do associações da Arquidiocese a se 
tema social previsto no sétimo f a ze r em  p r e s en t e s  ne s t a  
capítulo da Lei Geral da Copa do manifestação cidadã  em defesa da 
Mundo, aprovada pelo Senado e vida nascente. Precisamos formar 
sancionada pela Presidência da um grande exército orante e de 
República, em junho de 2012. luta, pr incipalmente neste 

 Contato: Clóvis Nunes, momento em que as leis avançam 
Coordenador Nacional do contra o nascituro como um 
MOVPAZ. maremoto, haja vista a sanção, em 

I n f o r m a ç õ e s  c o m  a  1º de agosto último, da lei 12.845.
assessoria de imprensa MOVPAZ Pedimos encarecidamente a 
Fortaleza: jornalistas Rosanna divulgação da Marcha em todas as 
Amazonas, fone - 85 8778 6458 e Missas e eventos das paróquias e 
9996 815; Aline Braga, fone - 85 dos agrupamentos eclesiais e a 
8743 0591 e 9981 3581. Site: participação levando caravanas, 

 e Facebook: faixas e cartazes.
MovpazFortaleza O MOVIDA de ixou no 

 Secretariado de Pastoral muitos 
panfletos para divulgação. Podem 
procurá-los com Rosélia, Hilda ou 
Janaína.

www.movpazfortaleza.org
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"Um país que permite o s e g u i n t e s  l o c a i s :  A D L  –  
aborto é um país muito pobre, Consultoria, Agências da CAIXA, 
porque tem medo de uma CAACE, Casa do Advogado, CDL, 
criança, e o medo é sempre uma Coordenadoria de Proteção e 
grande pobreza" (Madre Teresa Defesa Civil de Fortaleza, Corpo de 
de Calcutá no discurso da Bombeiros, CRC, Defesa Civil do 
Conferência sobre População e Estado, FIEC, Insystem Consultoria 
Desenvolvimento no Cairo, 1994) e Sistemas, Lojas da CAGECE, 

Restaurante Tá Bonito, SECOVI, 
Secretarias Executivas Regionais - 
Núcleos de Defesa Civil, Shopping 
Benfica, TRE, Tribunal de Justiça-
CE e Unidades do LabPasteur e 
Unimagem.

O s  b r i n q u e d o s  s e r ã o  
entregues no dia 10 de outubro em 

“Sabe quanto vale um uma solenidade no 23 BC. 
brinquedo? Um sorriso largo de Entidades que serão 
criança”. beneficiadas com a Campanha

A C O R ,  A s s o c i a ç ã o  
Este é o slogan da campanha Comunitária Waldemar Alcântara, 

para doação de brinquedos que um Associação Peter Pan, Casa Sol 
grupo de entidades lançou no dia Nascente, Centro de Promoção da 
10 de setembro, na sede da Casa Vida D. Helder Câmara, Creche 
Sol Nascente, no Condomínio Amadeu Barros Leal, Lar Amigos de 
Espiritual Uirapuru. Jesus e Lar da Criança Domingos 

A intenção é sensibilizar a Sávio.
sociedade a fazer as doações de Assessoria de imprensa 
brinquedos para crianças atendidas Wellington Nunes - 3266-
por diversas entidades. Em sua 2531 e 9984-2004.
última edição, em 2012, a 
campanha arrecadou mais de dez 
mil brinquedos, beneficiando 
crianças de trinta e cinco projetos e 
instituições. 

As doações devem ser feitas 
até o dia 4 de outubro nos 

Campanha de 
arrecadação de 
brinquedos para 
crianças
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Setembro, o mês da 
Bíblia

que havia perdido” (cf. Lc 15). 
Neste mês, em quase todas as 
paróquias e comunidades eclesiais 

Desde 1971 a Igreja Católica há cursos bíblicos. Incentiva-se a 
dedica o mês de setembro à Bíblia. leitura e o estudo da Bíblia. Nas 
Setembro foi escolhido pelos celebrações ela ocupa lugar de 
Bispos do Brasil como o mês da especial destaque e os grupos de 
Bíblia, em razão da festa de São reflexão trabalham no sentido de 
Jerônimo, celebrada no dia 30 ligar mais os textos lidos com a 
deste mês. São Jerônimo, que vida. Quando ouvimos a palavra 
viveu entre 340 e 420, foi o “bíblia”, logo pensamos em Palavra 
secretário do Papa Dâmaso e por de Deus. Esta é a ideia mais 
ele encarregado de revisar a difundida e popular da Bíblia. Ela é 
tradução latina da Sagrada de fato a Palavra de Deus, a 
Escritura. Essa versão latina feita comunicação de sua vontade e da 
por São Jerônimo recebeu o nome sua presença libertadora para 
de Vulgata, que, em latim, significa todos aqueles que a procuram com 
popular e o seu trabalho é sede e fome de vida mais plena. A 
referência nas traduções da Bíblia Bíblia é o livro mais conhecido do 
até os nossos dias. O tema mundo inteiro. Já foi traduzido 
proposto para o Mês da Bíblia de para 1785 línguas. Mesmo assim, 
2013 é “Discípulos Missionários a con t i nua  sendo  um l i v r o  
partir do Evangelho de Lucas”, desconhecido. Muita gente tem em 
sobre a perspectiva do discipulado casa, mas não a abre.
missionário, conforme o enfoque Na Bíblia se encontra a 
do Projeto de Evangelização “O história do povo de Israel e sua 
Brasil na missão continental”. Tal lenta caminhada na descoberta de 
tema escolhido percorre os cinco Deus que revela ao seu povo o que 
aspectos fundamenta is  do com ele deseja e faz uma aliança 
processo do discipulado: o de amor.  Os profetas surgem, 
encontro com Jesus Cristo, a chamados por Deus, para mostrar 
conversão, o seguimento, a ao povo e às suas autoridades 
comunhão fraterna e a missão. O quando e como estão traindo esta 
lema indicado pela Comissão aliança. Os Salmos, orações que 
Bíblico-Catequético da CNBB é brotam do chão da vida, 
“Alegrai-vos comigo, encontrei o alimentam o povo em sua 

³Artigo
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caminhada para a realização do Deus sempre presente e que se fez 
projeto de Deus. carne em Jesus Cristo e que 

Finalmente, “quando chegou continua atuando em nossa 
a plenitude dos tempos, Deus história.
enviou o seu próprio Filho”, a A realidade infeliz é que nós 
Palavra de Deus se fez carne e cristãos, por não nos dedicarmos 
habita no meio de nós. Em Jesus ao conhecimento da Bíblia, não 
Cristo todas as promessas de Deus sabemos a vontade do Pai. Não a 
se rea l i zam e se tornam conhecendo, não podemos colocá-
esperanças de vida nova para la  na  prá t i ca .  Não é  de  
todos nós. É por tudo isso que a estranharmos que nos falte a 
Bíblia não deve ser um livro que alegria e a felicidade dos filhos de 
enfeita a estante, não deve ser o Deus que fez a parte dele. 
livro de cabeceira que faz passar as Abrindo a Bíblia, estamos 
horas de insônia, e muito menos abrindo um dos livros mais lidos de 
ainda um livro que se transforma toda a história da humanidade. 
em fonte de conflitos e divisões. Antes de nós, milhões de pessoas 

Penso que Santo Agostinho, procuraram aí dentro um sentido 
ao dizer que Deus escreveu dois 
livros, a Bíblia e a Vida, nos ajuda a 
superar os preconceitos e 
recuperar o verdadeiro sentido da 
Sagrada Escritura. Ver, ler a vida do 
dia-a-dia, nosso dia, o da nossa 
família, da nossa comunidade, da 
sociedade e do mundo e captar aí 
os apelos de Deus para a justiça, 
para a fraternidade, para o amor. 
Nesse exercício diário vamos 
entrando no mundo da Bíblia. 
Afinal, o que ela conta? A história 
de uma aliança de amor entre Deus 
e seu povo. Aliança esta marcada 
pela fidelidade e pelas infidelidades 
do povo. Aos trancos e barrancos 
este povo vai aprendendo a 
perceber e a viver a vontade de 
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para sua vida e o encontraram. A verdade e a justiça voltem a ser a 
Bíblia foi escrita para nós. marca de toda a palavra que sai da 
Precisamos ler e compreender a boca dos homens! O documento de 
Palavra de Deus. Ela dará a nós a Aparecida disse: “Desconhecer a 
certeza de salvação; confiança e Escritura é desconhecer Jesus 
poder na oração; certeza de perdão Cristo e renunciar a anuncia-lo. Se 
de Deus; orientação e paz em queremos ser discípulos e 
nossas vidas e capacidade de missionários de Jesus Cristo é 
testemunhar Jesus Cristo. Uma indispensável o conhecimento 
palavra tem a força e o valor profundo e vivencial da Palavra de 
daquele que a pronuncia. A palavra Deus. É preciso fundamentar nosso 
nossa, palavra humana, pode errar compromisso missionário e toda a 
e enganar, pois o homem é fraco e nossa vida cristã na rocha da 
não oferece uma segurança total. Palavra de Deus” (cf. doc. cit. 247).
Mas a Palavra de Deus não erra 
nem engana. Ela é prego seguro e 
firme para sustentar a vida de 
quem nela se agarra e por ela se 
orienta. Diz o Salmo: “Tua palavra, 
Senhor, é um facho a iluminar os 
meus passos, uma luz a guiar-me 
nos caminhos da vida” (Sl 118, 
105). E ainda: “Eu me agarro a ti, 
Senhor, e tu me seguras com tuas 
mãos!”.

Por isso, “toda escritura 
inspirada por Deus é útil para 
instruir e refutar, para corrigir e 
formar na justiça, a fim de que o 
homem de Deus seja perfeito, 
qualificado para toda a espécie de 
boas obras” (1Tm 3,16). Assim, 
“pela perseverança e pela 
consolação que as Escrituras nos 
oferecem, podemos ter esperança” 
(Rm 15,4). Que esperança? A 
esperança de que, um dia, a 

Pe. Brendan Coleman Mc Donald - 
Redentorista    
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Agenda da Arquidiocese outubro de 2013

Dia............Hora ........Atividade ..............................................................................................................................................Local
1 a 4 ........... .... ..............Encontro de bispos nordestinos amigos .................................................................................Majorlândia, Aracati
5 .................9h00min ...Encontro de formação com os seminaristas da Arquidiocese ..........................................Seminário de Teologia
...................18h00min .Crisma nas CEBs – Praia do Futuro...............................................................................Praia do Futuro, Fortaleza
6 .................9h00min ...Missa no Fórum da Família – Comunidade Face de Cristo .....................................................Aldeota, Fortaleza
...................18h00min .Crisma na Paróquia N Sra Perpétuo Socorro........................................................Conjunto Esperança, Fortaleza
8 .................9h00min ...PASCOM – Regional NE1 – Ceará ...............................................................................Bairro de Fátima, Fortaleza
...................19h30min .Missa na abertura do Novenário da Mãe Rainha .....................................................................Paupina, Fortaleza
9 .................9h00min ...Conselho Presbiteral ............................................................................Centro de Pastoral “Maria, Mãe da Igreja”
...................15h00min .Conselho Episcopal ........................................................................................................Residência Arquiepiscopal
10 ...............9h00min ...Conselho de Formadores dos Seminários....................................................................Residência Arquiepiscopal
...................18h30min .Missa no Seminário Arquidiocesano de Teologia ....................................................................Castelão, Fortaleza
...................20h00min .Encontro com seminaristas de 4º. Ano de Teologia .................................................................Castelão, Fortaleza
11 ...............8h00min ...Audiências ........................................................................................................................Residência Arquiepiscopal
...................19h30min .Missa na Comunidade N Sra Aparecida – Bairro Elisabete II ..........................................Alto Alegre, Fortaleza
12 ...............7h00min ...Missa no Seminário Propedêutico ..................................................................................Henrique Jorge, Fortaleza 
...................18h30min .Missa de N Sra Aparecida............................................................................................................Montese, Fortaleza
13 ...............11h00min .Crisma na Fazenda da Esperança Masculina ............................................................................................Pacatuba
14 a 18 ....... .... ..............II Retiro Anual do Clero.......................................................................................................................Guaramiranga
19 ...............8h30min ...Seminário Regional da Pastoral da Educação ..................................Centro de Pastoral “Maria, Mãe da Igreja”
...................19h00min .Crisma na Paróquia S Cor Jesus e Sta Luzia ..................................................................................Pedras, Itaitinga
20 ............... .... ..............Romaria da Juventude ...................................................................................................................................Canindé
21 ...............9h00min ...Encontro com seminaristas diáconos............................................................................Residência Arquiepiscopal
22 ...............8h00min ...Audiências ........................................................................................................................Residência Arquiepiscopal
...................18h30min .Missa no Seminário Arquidiocesano de Filosofia ......................................................Antônio Bezerra, Fortaleza
...................20h00min .Encontro com seminaristas do 3º. Ano de Filosofia ...................................................Antônio Bezerra, Fortaleza
23 ...............9h00min ...Formadores do Seminário de Filosofia.........................................................................Antônio Bezerra, Fortaleza
...................15h00min .CONSUP da FCF – Faculdade Católica de Fortaleza ..........................................................Seminário da Prainha
24 ...............9h00min ...Aulas de Liturgia para alunos da FCF ...............................................................................Catedral Metropolitana
24 a 27 ....... .... ..............Visita Pastoral na Paróquia Nossa Senhora do Carmo...............................................................Centro, Fortaleza 
28 a 30 ....... .... ..............Viagem do arcebispo ...........................................................................................................................................Recife 
31 ...............19h00min .Crisma na Comunidade São Joaquim e Sant'Ana ........................................................................Iparana, Caucaia

DIA ...........HORA......ATIVIDADE.....................................................................................................................................................LOCAL
1 .................8h30 ..........CRB: Reunião da Diretoria......................................................................................................................Sede da CRB
1 .................19h ............Pastoral Familiar: Comissão Arquidiocesana...............................................................................................CPMMI
1 .................19h ............RE São Pedro e São Paulo: Entrega Capela Missionária ...........................................................................................
2 .................18h30 ........REM São José: Reunião da Coordenação ................................................................................................Sala Região
2 .................19h ............REM NS Assunção: Urgência Casa da Animação Bíblica – Escola de Formação .................Carlito Pamplona
3 .................8h30 ..........REM São José: Reunião dos Presbíteros ........................................................................................................CPMMI
3 ................. .... ..............RE NS Palma: Visita Episcopal ..........................................................................................................................Pacoti
3 .................9h ..............CAL: Reunião Coordenação.................................................................................................................Casa do Leigo
3 .................14h30 ........REM Sagrada Família: Coordenação Pastoral ...................................................................................Escritório Reg 
3 .................16h ............REM Sagrada Família: Conselho Econômico.....................................................................................Escritório Reg 
5 ................. .... ..............COMIDI: Missa de abertura do Mês Missionário .....................................................................................................
5 ................. .... ..............REM Bom Jesus: Reunião do MESC.......................................................................................................Planalto Pici
5 .................8h ..............IAM: Escola Formação Animação Missionária ...........................................................................................CPMMI
5 .................8h30 ..........REM São José: Equipes Paroquiais de Liturgia ..............................................................................................Fátima
5 .................8h30 ..........REM São José: Comissão das Urgências........................................................................................................CPMMI
5 .................8h30 ..........REM São José: Reunião do Setor Juventude ...............................................................................................................
5 .................9h ..............Arcebispo: Reunião com os seminaristas da Arquidiocese....................................................Seminário Teologia
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5 .................9h ..............SEJAF: Formação sobre o “Dia Nacional da Juventude”............................................................................CPMMI
5 .................10h ............Diaconato Permanente: Confraternização...................................................................................................................
5 .................15h ............Pastoral Familiar: Conselho Arquidiocesano ...............................................................................................CPMMI
5 .................16h ............Pastoral Afro: Reunião ....................................................................................................................................CPMMI
6 .................8 às 16h.....Encontro Arquidiocesano da Pastoral do Dízimo .......................................................................................CPMMI
6 .................8h ..............REM NS Assunção: Reunião da Urgência Casa da Iniciação à vida cristã ............................Carlito Pamplona
6 .................8-12h.........REM Sagrada Família: Curso para MESC....................................................................................................Pajuçara
6 ................. .... ..............REM Bom Jesus: Reunião Regional da Pastoral do Batismo para Formação ........................................................
7 .................14h ............PPR: Reunião dos agentes da pastoral...........................................................................................................CPMMI
7 .................17h30 ........Pastorais Sociais, CEBs e Organismos: Reunião da equipe de articulação ..............................................CPMMI
7 .................19h ............REM NS Assunção: Urgência Casa da Animação Bíblica – Escola de Formação .................Carlito Pamplona
8 .................9h ..............Arquidiocese: Reunião coordenação pastoral ..............................................................................................CPMMI
8 .................9h ..............RE S. Pedro e S. Paulo: equipe coordenação............................................................................................. Guanacés
8 ................. .... ..............RE NS Palma: Reunião Apostolado da Oração..................................................................................Sal. Paroquial
9 .................9h ..............Arquidiocese: Conselho Presbiteral ...............................................................................................................CPMMI
9 .................15 ..............Arquidiocese: Conselho Episcopal .......................................................................................................Res episcopal
9 .................19h ............REM São José: Conselho Econômico ......................................................................................................Sala Região
9 .................19h ............REM NS Assunção: Urgência Casa da Animação Bíblica – Escola de Formação .................Carlito Pamplona
9 ................. .... ..............REM São José – Paróquia da Paz: Festa da Padroeira .................................................................................Aldeota
10 ...............8h ..............RE São Pedro e São Paulo: Encontro do Clero.......................................................................................Chorozinho
10 ...............9h ..............Arcebispo: Reunião com os Formadores dos Seminários....................................................Residência Episcopal
10 ...............20h ............ECC: Reuniões dos Conselhos Setoriais.....................................................................................................Paróquias
11 ...............17h30 ........Arquidiocese: Conselho Econômico...................................................................................................................Cúria 
11-13 ..........8h ..............REM NS Prazeres: Setor Juventude – Curso de Liderança..........................................................................Tabuba
12 ...............8h ..............REM NS Prazeres: Liturgia ......................................................................................................................Guadalajara
12 ...............8h ..............REM NS Prazeres: Dizimo .......................................................................................................................Guadalajara
12 ...............8h ..............Catequese: Coordenação Arquidiocesana.....................................................................................................CPMMI
12 ...............9h ..............REM Sag. Família: Encontro Setor Juventude ............................................................................................Pajuçara
12 ...............13h ............CEBs: Reunião coordenação arquidiocesana................................................................................................CPMMI
12 ...............18h ............REM NS Prazeres: 2ª Urgência; Igreja casa de iniciação à Vida Cristã........................................Tabuba – Icarai
12 ............... .... ..............RE NS Palma: Encontro de Vocacionados.................................................................................................Salesianas
12-13 .......... .... ..............Pastoral Vocacional: Encontro Diocesano ...........................................................................................Propedêutico
12-13 .......... .... ..............Pastoral Familiar: Seminário ........................................................................................................................................

13 ...............8-12h.........REM Sag. Família: Curso Ministro da Palavra ............................................................................................Pajuçara
13 ...............8-12h.........REM Sagrada Família: Curso para MESC....................................................................................................Pajuçara
13 ...............9-12h.........REM Bom Jesus: Reunião Ministro da Palavra........................................................................................Parangaba
14 ...............8h ..............REM Sagrada Família: Lazer do Clero ........................................................................................................................
14 ...............18h ............REM NS Prazeres: Enc. coord. do Conselho ........................................................................................Guadalajara
14 ...............19h ............REM São José: Reunião dos secretários e secretárias paroquiais...............................................................CPMMI
14 ...............19h ............REM NS Assunção: Urgência Casa da Animação Bíblica – Escola de Formação .................Carlito Pamplona
14-18 .......... .... ..............Arquidiocese: Retiro do Clero do 2º. Grupo .....................................................................................Guaramiranga
15 ...............8-11h.........Comissão de Sustentação dos Presbíteros.....................................................................................................CPMMI
15 ...............14h30 ........CRB: Serviço de Animação Vocacional.................................................................................................Sede da CRB
16 ............... .... ..............REM Bom Jesus: Reunião da coordenação.........................................................................................Canindezinho
16 ...............19h ............REM NS Assunção: Urgência Casa da Animação Bíblica – Escola de Formação .................Carlito Pamplona
16-18 .......... .... ..............FCF: IX Simpósio de Filosofia................................................................................................................Sem. Prainha
17 ...............9h ..............Reunião Comissão do Fundo de Solidariedade ...........................................................................................CPMMI
17 ...............9h ..............REM NS Assunção: Encontro do Clero ......................................................................................................................
17 ...............9h ..............CAL: Reunião Coordenação.................................................................................................................Casa do Leigo
17 ............... .... ..............PPR: Passeio com o povo da rua...................................................................................................................................
18 ............... .... ..............149.º aniversário do Seminário da Prainha .................................................................................................................
18 ...............8h ..............REM NS Prazeres: Visita do Vigário Episcopal..........................................................................................................
18-20 .......... .... ..............CEBs: Coordenação Regional das CEBs e Equipe Central do 13º Intereclesial............................................Crato 
19 ...............8h ..............REM NS Assunção: Reunião da Comissão Urgência Igreja Estado Permanente de Missão ...............................
19 ...............8h ..............RE NS Palma – Pastoral Vocacional: Encontro ........................................................................................Salesianas 
19 ...............8h ..............REM NS Prazeres: Pastoral Familiar ......................................................................................................Guadalajara

13 ...............8-17h.........IAM:  Acampamento Missionário....................................................................................................................Iguape
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19 ...............8h ..............REM NS Prazeres: 5ª Urgência: Igreja a Serviço da Vida Plena para todos .....................................Guadalajara
19 ...............8h ..............REM NS Prazeres: Batismo, Catequese e Crisma .................................................................................Guadalajara
19 ...............8-16h.........RE São Pedro e São Paulo: Escola Formação .............................................................................................Guanacés
19 ...............8h ..............RE São Pedro e São Paulo: Reunião Setor Juventude com as Coordenações Paroquiais ....................................
19 ...............8h30 ..........REM São José: Reunião do Setor I – Centro.................................................................................................Catedral
19 ...............8h30 ..........REM São José: Reunião do Setor II – Leste .....................................................................................................Fátima
19 ...............8h30 ..........REM São José: Reunião do Setor III – Oeste................................................................................................................
19 ...............14h ............REM NS Assunção: Coordenação Juventude ...................................................................................Álvaro Weyne
20 ............... .... ..............Dia Mundial das Missões e Infância Missionária – Coleta para as Missões ..........................................................
20 ...............8-16h.........Pastoral dos Migrantes: Retiro ............................................................................................................Col D Lustosa
20 ...............8-12h.........REM Sagrada Família: Curso para MESC....................................................................................................Pajuçara
20 ...............15h ............CRB: Encontro do GRENI - Avaliação e Planejamento ...........................................Convento dos Capuchinhos
21 ...............8h ..............RE São Pedro e São Paulo: Encontro dos secretários e secretárias paroquiais .....................................Guanacés
21 ............... .... ..............Pastoral Familiar: Dia Nacional de Valorização da Família ...................................................................Paróquias
21 ...............19h ............REM NS Assunção: Urgência Casa da Animação Bíblica – Escola de Formação .................Carlito Pamplona
22 ...............9h ..............Secretariado: Reunião com secretários e secretárias das Regiões Episcopais..........................................CPMMI
22 ...............20h ............REM NS Assunção: Coordenação e Conselho Econômico ......................................................................................
23 ...............9h ..............Arcebispo: Reunião com os Formadores Seminário de Filosofia .....................................Seminário de Filosofia
23 ...............19h ............REM NS Assunção: Urgência Casa da Animação Bíblica – Escola de Formação .................Carlito Pamplona
23 ...............19h30 ........FAMEC: Reunião Plenária...............................................................................................................................CPMMI
24 ...............8h ..............REM NS Prazeres: Encontro dos Padres ...............................................................................................Guadalajara
24 ............... .... ..............RE NS Palma: Lazer dos Padres...........................................................................................................................Ideal
24-27 .......... .... ..............Arquidiocese: Visita Pastoral à Paróquia Nossa Senhora do Carmo, na REM São José. .........................Carmo
25 ............... .... ..............RE São Francisco: Equipe do Catecumenato................................................................................................Canindé
25 ...............9h ..............Arquidiocese: Reunião Equipe de Campanhas............................................................................................CPMMI
25-27 .......... .... ..............Pastoral Carcerária: Assembleia Regional...................................................................................................................
26 ............... .... ..............RE São Francisco: Conselho Pastoral ..........................................................................................................Paramoti
26 ...............7h30 ..........REM NS Prazeres: Conselho Pastoral ............................................................................................................Araturi
26 ...............8h ..............RE São Pedro e São Paulo: Conselho Pastoral ...........................................................................................Guanacés
26 ...............8h30 ..........REM São José: Conselho Pastoral ...................................................................................................................CPMMI
26 ...............8h30 ..........REM NS Conceição: Conselho Pastoral.....................................................................................................Messejana
26 ...............8h30 ..........REM NS Assunção: Conselho Pastoral ..........................................................................................Quintino Cunha 
26 ............... .... ..............REM Bom Jesus: Conselho Pastoral ....................................................................................................Granja Lisboa
26 ...............8h30 ..........PAMEN: Pamencriando – Integração com os Núcleos de Base, Arte e Cultura ...................................................
26 ...............14h30 ........REM NS Conceição: Enc. Ministros da Palavra .......................................................................................Messejana
26 ...............15h ............ECC: Reunião do Conselho Arquidiocesano ...............................................................................................CPMMI
26 ............... .... ..............RE NS Palma: CEBs ........................................................................................................................................................
26 ............... .... ..............RE NS Palma: Formação dos Padres..........................................................................................................Aracoiaba
26 ............... .... ..............RE São Pedro e São Paulo: DNJ.....................................................................................................................Beberibe
27-01 .......... .... ..............CNBB: 8º. Mutirão Brasileiro de Comunicação ......................................................................................Natal – RN
27 ............... .... ..............Dia Nacional da Juventude - DNJ ................................................................................................................................
27 ...............7-16h.........REM Bom Jesus - Pastoral do Dízimo: Ação missionária.............................................N. Senhora da Conceição
27 ...............8h ..............REM São José: Formação dos catequistas ..........................................................................................Monte Castelo
27 ...............8-12h.........REM Sag. Família: Curso Ministro da Palavra ............................................................................................Pajuçara
27 ...............8-12h.........REM Sagrada Família: Curso para MESC....................................................................................................Pajuçara 
27 ............... .... ..............REM NS Assunção: Despertar Missionário ...........................................................................................Jd. Iracema
27 ............... .... ..............REM Bom Jesus: Encontrão do MESC.................................................................................................Juv. Carvalho
27 ...............15h30 ........Pastoral dos Surdos: Encontrão ...........................................................................................................NS Aparecida
27 ............... .... ..............RE NS Palma: Romaria a Canindé................................................................................................................................
28 ...............19h ............REM NS Assunção: Urgência Casa da Animação Bíblica – Escola de Formação .................Carlito Pamplona
28 ............... .... ..............REM São José – Reitoria São Judas Tadeu: Festa do Padroeiro ...........................................................Olavo Bilac
29 ...............8h30 ..........Pastoral Carcerária: reunião da coordenação ..............................................................................................CPMMI
29 ...............18h30 ........Festa da Vida: Reunião ampliada...................................................................................................................CPMMI
30 ...............19h ............REM NS Assunção: Urgência Casa da Animação Bíblica – Escola de Formação .................Carlito Pamplona
31 ...............16h30 ........CAL e Coordenação Arquidiocesana de Catequese: Programa “A voz do Laicato”............Rádio Dom Bosco
31 ............... .... ..............RE NS Palma: Visita Episcopal .......................................................................................................................Baturité
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³Contribuição Paroquial - agosto 2013
H I S T Ó R I C O COMISSÃO  DO  CLERO

REGIÃO SÃO JOSÉ último mês % último mês

recebido referente VALOR recebido referente VALOR

01- N.Sra.Lourdes - Dunas jul/13 jul/13 868,90         3 jul/13 jul/13 260,67      

02- São Benedito jul/13 jul/13 1.695,07      3 jul/13 jul/13 508,50      

03- Navegantes ago/13 ago/13 3.127,94      3 ago/13 ago/13 938,37      

04- Catedral jul/13 jul/13 2.557,32      5 jul/13 jul/13 1.278,66   

05- Cidade 2000 jun/13 jun/13 3.159,12      3 jun/13 jun/13 947,74      

06- Cristo Rei jul/13 jul/13 4.193,25      3 jul/13 jul/13 1.257,98   

07- Fátima ago/13 ago/13 18.178,54   5 ago/13 ago/13 9.089,27   

08- Monte Castelo jun/13 jun/13 1.766,13      5 jun/13 jun/13 529,54      

09- Mucuripe jul/13 jul/13 3.545,23      5 jul/13 jul/13 1.772,61   

10- Santa Luzia jul/13 jul/13 4.510,70      5 jul/13 jul/13 2.255,35   

11- São Vicente de Paulo jul/13 jul/13 10.430,77   5 jul/13 jul/13 5.215,39   

12- Sag.Coração de Jesus jun/13 10

13- N.Sra. Da Paz jul/13 jul/13 9.307,90      5 jul/13 jul/13 4.653,95   

14- N.Sra. Do Carmo jul/13 jul e Festa/2013 5.308,53      5 jul/13 jul/13 1.263,78   

15- N.Sra. Dos Remédios jul/13 jul/13 1.320,53      3 jul/13 jul/13 396,16      

16- Tauape jul/13 jul/13 1.427,90      3 jul/13 jul/13 428,37      

17- São Gerardo jul/13 jul/13 4.409,00      5 jul/13 jul/13 2.204,50   

18- Piedade jul/13 jul/13 3.828,06      5 jul/13 jul/13 1.914,03   

19- Parquelandia jul/13 jul/13 1.535,70      5 jul/13 jul/13 767,85      

20- N.Sra.das Dores jul/13 jul/13 2.638,69      3 jul/13 jul/13 791,60      

21- Cap. Santa Filomena jul/13 jul/13 2.126,00      10

22- São José - Papicu jul/13 jul/13 1.964,99      3 jul/13 jul/13 589,50      

23- Cap. Men. Jesus de Praga ago/13 ago/13 300,00         10

24- Reitoria São Judas Tadeu ago/13 ago/13 1.923,10      3 ago/13 ago/13 576,03      

25- Igreja da Prainha jul/13 10

26- N.Sra.Aparecida-P. Futuro jul/13 Jun. e Jul./2013 1.386,97      3 jul/13 Jun. e Jul./2013 416,09      

27- N.Sra.de Lourdes - B.Ellery jul/13 jul/13 1.119,76      3 jul/13 jul/13 335,93      

TOTAL  1 92.630,10   TOTAL  1 38.391,87 

01- S.Fcº de Assis - Canindezinho jul/13 Jan a jul/13 7.687,14      3 jul/13 Jan. à jul/13 2.306,14   

02- Area Past. Planalto do Pici jul/13 jul/13 1.532,07      3 jul/13 jul/13 459,62      

03- Nazaré e Capelas jul/13 jul/13 6.526,73      10

04- Vila União jul/13 jul/13 2.107,18      5 jul/13 jul/13 1.053,59   

05- Parangaba jun/13 5 jun/13

06- S.Raimundo Nonato jul/13 jul/13 2.658,90      3 jul/13 jul/13 797,67      

07- São Pio X jul/13 jul/13 1.983,34      3 jul/13 jul/13 595,00      

Recebido em ago/2013 Recebido em ago/2013

      MITRA  ARQUID. DE  FORTALEZA

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

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 jul/13 jul/13 2.269,20      3 jul/13 jul/13 680,76      

10- João XXIII jul/13 jul/13 4.755,00      3 jul/13 jul/13 2.377,51   

11- N.Sra.Aparecida-Montese jul/13 jun/jul /festa/13 6.064,89      5 jul/13 jun e jul/13 2.482,45   

12- N.Sra.de Salete Mar/13 Março/13 2.172,88      3 Mar/13 Mar/13 1.086,44   

13- Area  P. Sta  Pa ul a  Fra s s i netti jun/13 jun/13 1.910,76      3 jun/13 jun/13 573,23      

TOTAL  2 39.668,09     TOTAL  2 12.412,41 

01- São Pedro - Barra do Ceará jul/13 jul e Festa/2013 2.209,62      3 jul/13 jul/13 549,39      

02-  Gra nja  Portuga l (a br11a  jn.12) jun/13 3 jun/13

03- Area Past. Alvaro Weyne jul/13 jul/13 1.724,19      3 jul/13 jul/13 517,26      

04- Area Pastoral  do Genibaú ago/13 ago/13 1.708,34      5 ago/13 ago/13 512,50      

05- N.Sra.Assunção jul/13 jul/13 4.782,55      5 jul/13 jul/13 2.133,07   

06- Antonio Bezerra jul/13 jul/13 3.065,27      5 jul/13 jul/13 1.532,64   

07- Carl ito Pamplona jun/13 5 jun/13

08- Conjunto Ceará ago/13 ago/13 3.202,45      5 ago/13 ago/13 1.601,22   

09- Cristo Redentor jul/13 Jun. e Jul ./13 4.710,37      5 jul/13 Jun. e Jul./13 2.355,19   

10- Jardim Iracema Mai/13 Abr. e Mai./13 3.443,40      3 Mai/13 Abr. e Mai./13 1.033,04   

11- N.Sra.das Graças-Pirambu jul/13 jul/13 1.496,80      3 jul/13 jul/13 449,04      

12- S.Pedro e S.Paulo jul/13 Jul.  Com.festa/13 3.377,69      3 jul/13 jul/13 713,30      

13- Area Past. São Fcº - Vila Velha Mai/13 3 Maio/13

14- Area Past. Nossa Senhora Abri l/13 5 Abri l/13

TOTAL  3 29.720,68   TOTAL  3 11.396,65 

01- Aerolandia jul/13 jul/13 1.869,80      10

02- Manoel  Sátiro Maio/13 3 Maio/13

03- N.Sra. Da Glória e Capelas jul/13 jul/13 13.618,80   5 jul/13 jul/13 6.809,40   

04- Al to Al egre  (08-12/10..01/11) jul/13 jul/13 1.971,20      3 jul/13 jul/13 291,36      

05- Dias Macedo jul/13 jul/13 1.613,65      3 jul/13 jul/13 484,10      

06- Eusébio jul/13 jul e Festa/2013 5.021,30      5 jul/13 jul/13 528,14      

07- Lagoa Redonda jun/13 Abr-Jun./2013 2.524,10      3 jun/13 Abr-Jun./2013 757,23      

08- Ssma. Trindade jul/13 jul/13 4.270,80      3 jul/13 jul/13 1.281,25   

09- Maraponga jul/13 jul/13 2.624,35      3 jul/13 jul/13 785,80      

10- Messejana jul/13 jul/13 4.842,72      5 jul/13 jul/13 2.690,40   

11- Mondubim jul/13 jul/13 3.553,55      10

12- São Diogo - Cajazeiras jul/13 jul/13 1.445,14      3 jul/13 jul/13 433,54      

13- São João Eudes jun/13 jun/13 4.458,99      5 jun/13 jun/13 2.229,50   

14- São José - Edson Queiroz jul/13 jul/13 2.000,25      5 jul/13 jul/13 600,08      

15- Sag.Cor.de Jesus/Stª Luzia jul/13 jun e jul/13 1.354,57      3 jul/13 jun e jul/13 406,37      

16- N.Sra .da s  Gra ça s -Pq.Stª Mª jul/13 jul/13 1.127,95      3 jul/13 jul/13 338,39      

17- N.Sra.Mãe Ssma.-Pq. 2 Irmãos jul/13 jul/13 2.878,20      3 jul/13 jul/13 863,75      

18- Tancredo Neves e Capelas Abr/13  5 Abr/13

19- Conjunto Palmeira jul/13 jul/13 2.728,37      3 jul/13 jul/13 818,51      

20- Area Past.N.Sra.do Brasi l jul/13 jul/13 783,60         10

21- Area Pastoral  do Barroso jul/13 jul/13 1.091,99      3 jul/13 jul/13 327,60      

TOTAL  4 59.779,33   TOTAL  4 19.645,42 

Recebido em agosto/2013 Recebido em agosto/2013

      MITRA  ARQUID. DE  FORTALEZA

REGIÃO N. SRA. DA ASSUNÇÃO

REGIÃO N. SRA  DA CONCEIÇÃO
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H I S T Ó R I C O COMISSÃO  DO  CLERO

REGIÃO N.SRA DOS PRAZERES último mês % último mês

recebido referente VALOR recebido referente VALOR

01- N.Sra .Gra ça s  e  S. Pedro- Ica ra iFev/2012 Dez-ja n. Fev./12 1.797,37      3 Fev/2012 Dez-jan. Fev./12 539,20      

02- Area Pastoral  do Araturi jul/13 jul/13 1.565,65      3 jul/13 jul/13 469,70      

03- Area  Pa s t. Conj.Ma l . Rondon jul/13 jul/13 362,48         10

04- Parque Potira jul/13 Jun. e  Jul ./2013 3.617,88      5 jul/13 Jun. e  Jul ./2013 1.085,37   

05- Area Past. Pq. Guadalajara jul/13 jul/13 709,60         3 jul/13 jul/13 212,89      

06- Parque Tabapuá jul/13 jul/13 1.057,38      3 jul/13 jul/13 317,22      

07- Capuan jul/13 jul/13 1.597,87      3 jul/13 jul/13 469,17      

08- Caucaia jun/13 5 jun/13

09- São Gonçalo do Amarante jul/13 jul/13 1.340,60      3 jul/13 jul/13 402,18      

10- Conjunto Nova Metropole jul/13 jul/13 1.976,92      5 jul/13 jul/13 593,08      

11- Pecem jul/13 jul/13 1.027,95      3 jul/13 jul/13 308,39      

12 -Planalto Caucaia ago/13 ago/13 1.008,00      3 ago/13 ago/13 302,40      

13- Croatá jul/13 jul/13 2.011,11      3 jul/13 jul/13 227,82      

14- Area  Pa s t. Sã o Miguel  Arca njo jul/13 Jul/Compl./13 989,74         jul/13 jul/13 389,58      

TOTAL  5 19.062,55   TOTAL  5 5.317,00   

01- Guaiuba jul/13 jul  e Festa/13 2.724,85      3 jul/13 jul/13 1.218,66   

02- Itaitinga ago/13 ago/13 2.098,67      10

03- Maranguape jul/13 jul/13 3.256,59      5 jul/13 jul/13 1.628,29   

04- Maracanaú jul/13 jul  e Festa/13 6.987,26      5 jul/13 jul/13 2.208,66   

05- Pacatuba (maio/nov-11) Ago/12 3 Ago/12

06- Pajuçara jul/13 jul/13 4.556,99      5 jul/13 jul/13 2.278,49   

07- Ta ba ti nga  (Abr/11 a  Ma r/12) jul/13 jul/13 e Acordo 2.044,55      3 jul/13 jul/13 e Acordo 613,25      

08- Conj.Industrial jul/13 jul/13 1.777,45      5 jul/13 jul/13 533,24      

09- Jereissati-Timbó jul/13 jul/13 2.080,99      3 jul/13 jul/13 624,30      

10- S.Fcº da s  Cha ga s  - Jere i s s a ti  I I jul/13 jul/13 1.636,32      3 jul/13 jul/13 490,89      

TOTAL  6 27.163,67   TOTAL  6 9.595,78   

01- Aruarú jul/13 jul/13 772,00         3 jul/13 jul/13 231,60      

02.Area Past. - Alto Luminoso jul/13 jul/13 927,74         3 jul/13 jul/13 278,32      

03- Horizonte jul/13 jul/13 2.664,20      5 jul/13 jul/13 1.332,10   

04- Aquiraz jul/13 jul/13 1.320,76      3 jul/13 jul/13 396,23      

05- Beberibe jun/13 jun/13 1.767,20      3 jun/13 jun/13 530,20      

06- Cascavel jul/13 jul/13 2.520,13      5 jul/13 jul/13 1.260,06   

07- Chorozinho jun/13 jun/13 1.466,52      3 jun/13 jun/13 439,96      

08- Gua na cés  (a go/09 a  dez/11) jul/13 Ma io a  jul /13 1.804,72      3 jul/13 Ma io a  jul /13 541,42      

09- Pacajus jul/13 jul/13 3.771,00      5 jul/13 jul/13 1.885,50   

10- Parajurú ago/13 ago/13 1.000,67      3 ago/13 ago/13 300,20      

11- Pindoretama jul/13 jul/13 2.315,35      5 jul/13 jul/13 1.157,68   

12- Pitombeiras jul/13 3 jul/13

13- Sucatinga jul/13 jul/13 1.269,15      3 jul/13 jul/13 380,75      

14- Tapera jul/13 jul/13 1.352,20      3 jul/13 jul/13 323,95      

15- Caponga jul/13 jul-festa/13 2.425,87      3 jul/13 jul/13 245,26      

 

TOTAL  7 25.377,51   9.303,23   

      MITRA  ARQUID. DE  FORTALEZA

Recebido em agosto/2013 Recebido em agosto/2013

REGIÃO SAGRADA FAMILIA

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

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

recebido referente VALOR recebido referente VALOR

01- Acarape ago/13 ago/13 1.543,36      3 ago/13 ago/13 463,90          

02- Antonio Diogo jul/13 jul/13 1.350,87      3 jul/13 jul/13 405,26          

03- Aracoiaba jul/13 jul  e Festa/13 3.230,32      5 jul/13 jul/13 1.303,97       

04- Aratuba jul/13 jul/13 1.146,98      3 jul/13 jul/13 344,09          

05- Barreira jul/13 jul/13 1.435,00      3 jul/13 jul/13 430,50          

06- Baturité jul/13 jul/13 5.170,20      5 jul/13 jul/13 2.585,10       

07- Ideal jul/13 jul  e Festa/13 897,39         3 jul/13 jul/13 211,42          

08- Ocara jul/13 jun, jul  e Festa 3.287,79      3 jul/13 Jun. Jul. e Festa 755,82          

09- Pacoti ago/13 ago/13 1.126,67      3 ago/13 ago/13 338,00          

10- Palmacia jul/13 jul/13 1.099,40      3 jul/13 jul/13 329,83          

11- Redenção jul/13 Maio-jul/13 4.126,83      3 jul/13 Mai-jul/13 1.238,05       

12- Mulungú jul/13 jul/13 126,50         3 jul/13 jul/13 37,97            

13- Guaramiranga jul/13 jul/13 611,57         3 jul/13 jul/13 183,47          

  Antonio Diogo (acordo) parc.(30ª)

TOTAL  8 25.152,88   TOTAL  8 8.627,38       

 

01- Caiçara jul/13 Jun. e Jul./13 298,87         3 jul/13 Jun. e Jul./13 246,03          

02- Canindé jul/13 jul/13 10.101,92   5 jul/13 jul/13 5.050,96       

03- Caridade jul/13 jul/13 770,55         3 jul/13 jul/13 231,17          

04- Campos Belo jul/13 Jun. e Jul./13 786,41         3 jul/13 Jun. e Jul./13 235,93          

05- Itapebuçu jul/13 jul/13 832,60         3 jul/13 jul/13 249,78          

06- Paramoti ago/13 ago/13 697,33         3 ago/13 ago/13 209,20          

 TOTAL  9 13.487,68   TOTAL  9 6.223,07       

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

AGOSTO/2013 92.630,10   AGOSTO/2013 38.391,87    

AGOSTO/2013 39.668,09    AGOSTO/2013 12.412,41    

AGOSTO/2013 29.720,68   AGOSTO/2013 11.396,65    

AGOSTO/2013 59.779,33    AGOSTO/2013 19.645,42    

AGOSTO/2013 19.062,55   AGOSTO/2013 5.317,00       

AGOSTO/2013 27.163,67    AGOSTO/2013 9.595,78       

AGOSTO/2013 25.377,51   AGOSTO/2013 9.303,23       

AGOSTO/2013 25.152,88   AGOSTO/2013 8.627,38       

AGOSTO/2013 13.487,68    AGOSTO/2013 6.223,07       

 TOTAL  GERAL 332.042,49 TOTAL  GERAL 120.912,81  

 

   

83.010,62    

 

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

      MITRA  ARQUID. DE  FORTALEZA

Recebido em agosto/2013 Recebido em agosto/2013

REGIÃO SERTÃO  SÃO FCº DAS CHAGAS

07- Região Praia -   São Pedro e S.Paulo

08- Região Serra -   N.Sra. Da Palma

09- Região Sertão - São Fcº das Chagas

TOTAL  P/ REPASSE

01. Região Metropolitana São José

02. Região Metrop.- Bom Jesus dos Aflitos

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

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

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

06- Região Metrop.- Sagrada Familia
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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 V A L O R

01. Região Metropolitana São José 10% 8.301,06      

02. Região Metrop.- Bom Jesus dos Aflitos 10% 8.301,06      

03. Região Metrop.- N.Sra. Da Assunção 10% 8.301,06      

04. Região Metrop.- N.Sra. Da Conceição 10% 8.301,06      

05. Região Metrop.- N.Sra. Dos Prazeres 10% 8.301,06      

06- Região Metrop.- Sagrada Familia 10% 8.301,06      

07- Região Praia -   São Pedro e S.Paulo 10% 8.301,06      

08- Região Serra -   N.Sra. Da Palma 10% 8.301,06      

09- Região Sertão - São Fcº das Chagas 10% 8.301,06      

10- Fundo de reserva 10% 8.301,06      

83.010,62   

 

H I S T Ó R I C O

OUTRAS  CONTRIBUIÇÕES ÚLTIMO  MÊS

RECEBIDO  REFERENTE VALOR

01. Comunidade Católica Shalom ago/13 ago/13 8.000,00      

02. Com. Obreiros da Tardinha - COT ago/13 ago/13 500,00         

03. Comunidade C. Anuncia-me ago/13 Jul. e Ago/2013 300,00         

04. Comunidade C. Face de Cristo jul/13

05. Comunidade C. S.O.S. de Deus Dezembro/2012

06. Comunidade C.Nova Evangelização ago/13 ago/13 100,00         

07. FAMEC Dezembro/2006

08. Casa de São Francisco Dezembro/2010

09. Comunidade Católica Recado ago/13 jun, jul e ago/13 900,00         

RECEBIDO  DE  01 a  30/08/2013 TOTAL DE OUTRAS 9.800,00      

P O R C E N T A G E M

RECEBIDO  EM AGOSTO / 2013

TOTAL  DO  RETORNO

RECEBIDO  EM AGOSTO / 2013

 MITRA  ARQUIDIOCESANA  DE  FORTALEZA

  MITRA  ARQUIDIOCESANA  DE  FORTALEZA
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