
Arquidiocese de Fortaleza

Ap ó s  
c e l e
b ra r

mos o ANO 
DA FÉ, que 
estaremos 
p a r a  
c o n c l u i r  
juntamente 
com o Santo Padre Francisco no próximo dia 24 de novembro, 
Solenidade de Cristo Rei, estaremos iniciando na Arquidiocese de 
Fortaleza um ANO DA ESPERANÇA, nas comemorações do Jubileu 
Centenário da Arquidiocese de Fortaleza. 

Para tal nos orientará a encíclica do Papa Emérito Bento XVI, 
Spe Salvi – Salvos pela Esperança, e os estímulos missionários do 
Santo Padre Francisco.  (Do Editorial)
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“ ” um grande Amor Ano da Esperança n o s  f o i  
oferecido, que 

pós celebrarmos o uma Pa lavra  
ANO DA FÉ, que estupenda nos 
estaremos para f o i  d i r i g i da :  

concluir juntamente com o acolhendo esta 
Santo Padre Francisco no Palavra que é Jesus Cristo - 
próximo dia 24 de novembro, Palavra encarnada -, o Espírito 
Solenidade de Cristo Rei, Santo transforma-nos, ilumina o 
es ta remos  i n i c i ando  na  caminho do futuro e faz crescer 
Arquidiocese de Fortaleza um em nós as asas da esperança 
ANO DA ESPERANÇA, nas para o percorrermos com 
comemorações do Jubileu alegria. Fé, esperança e 
Centenário da Arquidiocese de caridade constituem, numa 
Fortaleza. interligação admirável, o 

Para tal nos orientará a dinamismo da vida cristã rumo à 
encíclica do Papa Emérito Bento plena comunhão com Deus.” 
XVI, Spe Salvi – Salvos pela (Lumen Fidei, 7 – Papa 
Esperança, e os estímulos Francisco)
missionários do Santo Padre Convocamos a todos os 
Francisco. Para encerrar o sacerdotes diocesanos e 
primeiro ano do tríduo e abrir o r e l i g i o s o s  e m  n o s s a  
segundo, nos encontraremos na Arquidiocese, com os fiéis 
Catedral Metropolitana de r e l i g i o s o s  e  l e i g o s  
Fortaleza para a Santa Missa de r e p r e s e n t a n t e s  d a s  
encerramento do Ano da Fé e comunidades, para participar 
abertura do Ano da Esperança deste momento tão significativo 
no dia 22 de novembro de 2013 em que nos uniremos como 
– sexta-feira, às 19h00min. Igreja Particular a todas as 

“Na fé, dom de Deus e Igrejas na comunhão com o 
virtude sobrenatural por Ele Papa nas comemorações do 
infundida, reconhecemos que 

A
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Jubileu de 50 anos do Concílio tempo presente: o presente, 
Vaticano II. ainda que custoso, pode ser 

Aproveitando as solenes vivido e aceite, se levar a uma 
celebrações do dia 24 de meta e se pudermos estar 
novembro – domingo – seguros desta meta, se esta 
SOLENIDADE DE CRISTO REI – meta for tão grande que 
as paróquias e comunidades justif ique a canseira do 
todas da Arquidiocese de caminho. E imediatamente se 
Fortaleza também façam o levanta a questão: mas de que 
encerramento do ANO DA FÉ, gênero é uma tal esperança 
em comunhão com o Santo para poder justificar a afirmação 
Padre e com toda a Igreja. segundo a qual a partir dela, e 

A programação do mesmo simplesmente porque ela existe, 
A n o  d a  E s p e r a n ç a  n a  nós fomos redimidos? E de que 
Arquidiocese de Fortaleza será tipo de certeza se trata?
oportunamente divulgada. A ela ... Assim, a Carta aos 
se acrescentarão nas paróquias, Hebreus liga estreitamente a « 
áreas pastorais, comunidades, plenitude da fé » (10,22) com a 
movimentos e associações « imutável profissão da 
eclesiais outras atividades. esperança » (10,23). De igual 

Assim o Papa Bento XVI modo, quando a Primeira Carta 
abriu sua Carta Encíclica: 1. « de Pedro exorta os cristãos a 
SPE SALVI facti sumus » – é na estarem sempre prontos a 
esperança que fomos salvos: diz responder a propósito do logos – 
São Paulo aos Romanos e a nós o sentido e a razão – da sua 
também (Rm 8,24). A « esperança (3,15), «esperança» 
redenção », a salvação, equivale a «fé».”
segundo a fé cristã, não é um Após um ANO DA FÉ 
simples dado de fato. A um ANO DA ESPERANÇA. 
redenção é-nos oferecida no 

+ José Antonio Aparecido sentido que nos foi dada a 
Tosi Marquesesperança, uma esperança 

Arcebispo Metropolitano de fidedigna, graças à qual 
Fortalezapodemos enfrentar o nosso 
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Reflexão a partir das cinco Urgências

O Plano de Pastoral ficou concentrado nas assim definidas 
CINCO URGÊNCIAS:

Já faz mais de ano que todas as Regiões Episcopais, Paróquias e 
Áreas Pastorais da Arquidiocese de Fortaleza estão refletindo em diversas 
reuniões dos Conselhos Regionais e Comissões várias sobre como 
programar e organizar a proposta das línhas diretivas que saíram da 
Assembleia arquidiocesana de novembro de 2011, que, por sua vez, 
recebeu o impulso do Espírito a partir do Documento da CNBB “Diretrizes 
Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil” 2011-2015. Estas 
propostas estão contidas no Plano Pastoral da Arquidiocese de Fortaleza 
2012-2015.

1. Igreja, em estado permanente de Missão;
2. Igreja, casa da iniciação à vida cristã;
3. Igreja, lugar da animação bíblica da vida pastoral;
4. Igreja, Comunidade de Comunidades;
5. Igreja, a serviço da vida plena para todos. 

Escutando Agentes de Pastoral e Padres e visitando várias Paróquias 
(sobretudo da REM S. José) que estão trabalhando para realizar o Plano 
Pastoral, parece-me necessário refletir mais sobre estas cinco urgências, 
para não correr o risco de pensar e programar uma série de iniciativas que 
se sobrepõem a outras iniciativas já em ato, ou que são pensadas a partir 
de modelos de igreja que depois não permitem uma mudança verdadeira 
de mentalidade e de estruturas.

Lendo as cinco urgências e observando a ordem em que elas estão 
colocadas, surgiu a intuição de lê-las e considerá-las não como cinco 
“elementos” separados e sim como um conjunto de necessidades e de 
propostas que devem ser meditadas e articuladas na sua unidade 
articulada. Para este fim, aplicamos um elemento literário que pode ser 
chamado de “estrutura concêntrica”. Poderia se pensar num sanduiche ou 
numa pedrinha lançada na água e que gera círculos concêntricos. Com 
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este olhar, as cinco urgências seriam assim associadas, duas a duas e no 
seu conjunto:

Igreja, em estado permanente de Missão;

Igreja, casa da iniciação à vida cristã;

        Igreja, lugar da animação bíblica da vida pastoral;

Igreja: Comunidade de Comunidades;

Igreja a serviço da vida plena para todos. 

“A Igreja peregrina é, por sua natureza, missionária, visto que tem a 
sua origem, segundo o desígnio de Deus Pai, na “Missão” do Filho e do 
Espírito Santo. Este desígnio brota do “amor fontal”, isto é, da Caridade de 
Deus Pai, ...com  o Filho, ... e com o Espírito Santo, que quis derramar, e 
não cessa de derramar ainda, a bondade divina... chamando-nos 
gratuitamente a partilhar da sua própria vida e glória.” (AG No. 2).

Jesus Cristo é o grande Missionário do Pai, e a Igreja, Povo de Deus, 
é indispensavelmente missionária. De acordo com as DGAE 2011-2015, a 
missão deve assumir um rosto próprio com as características de 
urgências, amplitudes e inclusão. É preciso suscitar em cada batizado e 
em cada forma de organização eclesial uma forte consciência missionária. 
Esta consciência nos interpela “a sair ao encontro das pessoas, das 
famílias, das comunidades e dos povos” para anunciar Cristo e partilhar a 
sua proposta para toda a humanidade.

Por isso a Missão não é somente uma ação para “reconduzir os 
afastados” ou “converter as pessoas” para frequentar a igreja, mas é um 
Anúncio Profético em vista da construção do Reino de Deus. Reino que, de 
acordo com a palavra de Jesus nos evangelhos e com o Concílio Vaticano  

PRIMEIRA COLIGAÇÃO; Missão e Trabalho a serviço da Vida

Missão:
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II, começa, aqui e agora, “anunciando Jesus Cristo, suas palavras, vida e 
projetos”.

Aquela pessoa que recebeu o querigma precisará fazer sua 
experiência pessoal em um lugar concreto, em uma comunidade real, 
onde as palavras do Mestre são levadas em consideração nos 
relacionamentos fraternos, nas orações e no trabalho. Um lugar onde o 
Reino de Deus deve começar a ser construído. Esta experiência é lenta, e 
continua a vida toda; mas sendo feita desta forma, a pessoa destinatária 
do anuncio saberá que o fim último do evangelho não é uma Igreja mais 
cheia de gente, mas são pessoas que encontram Jesus, tentam viver 
numa comunidade da forma que ele pediu para implantar seu Reino. Este 
Reino, porém, ultrapassa em muito os limites da Igreja, e avança na 
medida em que fazemos reinar a paz e a justiça entre as pessoas, 
reconhecendo a dignidade e o direito de cada uma. Fica claro, portanto, 
que a Missão não pode ser realizada de forma separada da quinta 
urgência: o serviço para uma vida plena para todos.

“Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância” (Jo 
10,10).

É para continuar a missão de Jesus que devemos promover a cultura 
da vida. “É pelo amor-serviço à vida que o discípulo missionário haverá de 
pautar o seu testemunho, numa igreja que segue os passos de Jesus, 
adotando sua atitude”. Isto significa:

- Denunciar as condições de vida de muitos abandonados, excluídos 
e ignorados em sua miséria e dor;

- Denunciar a vida do planeta, que está sendo dilapidada tanto ética 
como ecologicamente pela ganância de muitos;

- Defender a vida em todos os seus aspectos
- Promover a dignidade humana.
Este papel é realizado de forma especial, na Igreja, por grupos 

específicos de pessoas que têm uma sensibilidade social, pelos 
participantes das Pastorais Sociais e organismos (ex.: Caritas), mas não 
deveria ser um trabalho relegado a “grupinhos específicos” e sim deve ser 
uma ação articulada de toda a Igreja.

É claro que a força profética é a alma desta ação e com toda a certeza 

A ação social da igreja:
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não pode ser realizada de forma separada da primeira urgência: a Missão.
Neste sentido, Missão e Ação em favor da Vida se articulam e se 

iluminam respectivamente.

Sabemos que a “Iniciação à vida cristã” é um grande desafio hoje, 
pois vivemos num mundo em que as instituições tradicionais e a própria 
sociedade mudaram os paradigmas e até os próprios valores. Estamos 
numa “mudança de época”, como muito foi falado.

Daí a importância do anúncio e da iniciação à vida cristã hoje. A 
descoberta do amor de Deus em Jesus Cristo não acontece sem a 
mediação dos outros (Rm 10,14). Isto implica o anúncio, a apresentação 
e a proclamação de Jesus Cristo para poder depois provocar uma resposta 
consciente e livre de adesão à fé.

Contudo, se a gente analisa a realidade da nossa “catequese” 
podemos constatar que, na verdade, se trata mais de um trabalho de 
conservação da fé, onde o anúncio é muito relativo porque pressupõe que 
as pessoas já sejam cristãs e a maior parte das vezes é uma catequese 
feita puramente em vista da preparação para receber algum Sacramento.

Sendo assim, as pessoas que frequentam, recebido o sacramento, 
se mandam... e nunca mais aparecem, até a próxima “necessidade” de 
usufruir do serviço sagrado do padre ou da comunidade. São os clássicos 
cristãos do domingo ou... das cinco vezes (Batismo, primeira Comunhão, 
Crisma e Matrimonio, sobrando uma quinta que é a do sepultamento).

Por isso é absolutamente indispensável que a nossa catequese de 
iniciação à vida cristã tenha como objetivo principal não somente o 
sacramento, e sim a formação de Comunidades...

O Documento de Aparecida diz que é necessário que a Igreja se 
torne uma “Comunidade de Comunidades”. “A dimensão comunitária é 

SEGUNDA COLIGAÇÃO: Iniciação à Vida Cristã e Comunidade

Iniciação à vida cristã

A formação de Comunidades
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intrínseca ao mistério e à realidade da Igreja, que deve refletir a SS. 
Trindade”.

Por isso, sem vida em Comunidade, não vivemos a proposta cristã, 
isto é, o impulso para a construção do Reino de Deus. É a Comunidade que 
acolhe, forma, transforma, restaura adverte, envia em missão, celebra e 
sustenta. A Comunidade proporciona a vivência da fraternidade e da 
solidariedade.

Infelizmente vivemos numa sociedade egoísta e individualista que 
consegue influenciar até os nossos grupos, que se fecham e atuam 
isoladamente.

É necessário repensar e construir as Comunidades de Base, Grupos 
de Reflexão, pequenos grupos de bairro ou de rua que se encontram, 
estudam e meditam a Palavra de Deus (Círculos Bíblicos), rezam juntos e 
celebram. Criam assim uma força de presença transformadora no meio do 
povo, sendo “povo discípulo missionário”.

É urgente a setorização da Paróquia em pequenas comunidades 
para: valorizar os vínculos humanos e sociais; a Igreja se fazer mais 
presente nas diversas realidades; ir ao encontro dos afastados; promover 
novas lideranças; fazer acontecer a iniciação cristã no ambiente em que 
as pessoas vivem.

Somente assim o nosso trabalho de iniciação cristã terá o seu 
terreno concreto para semear e produzir fruto. A Iniciação à vida cristã 
não poder ser separada da formação e constituição de pequenas 
Comunidades descentralizadas e com espaço de autonomia.

Afirmamos então que o objetivo pastoral deve ser a constituição de 
pequenas comunidades que agem como os vasos capilares na circulação 
sanguínea de um corpo.

E por fim:

Parece obvio que tudo o que está dito acima tem uma ligação 
profunda com esta urgência de ABP. Sabemos qual é a dívida histórica que 
a nossa igreja tem com a Palavra de Deus, que foi praticamente devolvida 
às mãos do povo somente depois do Concílio Vaticano II, nos anos 
sessenta do século passado.

É claro que Deus falou e se manifestou de muitas maneiras, mas a 

A Animação Bíblica da Pastoral (ABP)
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igreja tem uma missão muito importante: educar e formar o Povo de Deus 
para que se aproxime das Sagradas Escrituras, na tradição viva da Igreja, 
promovendo assim o encontro pessoal com Jesus Cristo e sua ação 
salvífica.

Não se trata simplesmente (embora já fosse muito, considerando 
que a maior parte das nossas Paróquias não tem formação bíblica estável 
e menos ainda Escolas Bíblicas) de criar “cursinhos bíblicos” nos seus 
diferentes moldes, mas de formar cristãos que tenham uma 
aproximação afetiva e efetiva à Palavra, que deve depois iluminar 
e inspirar as atitudes de vida coerentes com a proposta de Jesus. É 
a partir da prática pastoral de Jesus, iluminados pela sua Palavra, que a 
nossa Pastoral deveria brotar e ser formulada. Toda a vida cristã (pessoal 
e comunitária, com influência na vida social e política) deveria ser 
orientada e fortalecida pela Palavra de Vida. É necessário, sim, e urgente, 
criar e oferecer oportunidades concretas para o estudo da Bíblia aos 
nossos fieis, nas nossas Paróquias e Áreas Pastorais.

Esta dimensão, portanto, perpassa todas as outras e deveria 
ser a base de qualquer estudo ou preparação como também de qualquer 
ação pastoral.

Por isso mesmo, ela está no centro do quadro acima, representando 
assim a sua função fundamental em toda a vida da Igreja.

Fortaleza, 29/9/2013

Pe. Luis Sartorel 
 Coordenador das urgências da Região São José
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Formação para os Catequista

Região São José

Reunião das Secretárias

Conselho Pastoral da Região

Reunião dos Setores

Paróquia Nossa 
Senhora das Dores

Semana missionária
As pastorais e grupos de 

evangelização paroquial estão 
envolvidos e interessados na 
vivência das 1ª e 4ª urgências: 
Igreja, em estado permanente de 
missão, e Igreja, comunidade de 

Todos os catequistas da 
Região São José estão convidados 
a participar de mais um encontro 
formativo cuja temática será: o 
RICA - Ação Litúrgica Sacramental. 
O encontro terá a assessoria da 
Erivan, secretária da Região 
Episcopal São Pedro e São Paulo e 
facilitadora da ESPAC.  O encontro 

O encontro dos secretários e 
será no dia 27 de outubro, das 8h 

secretárias paroquiais da Região 
às 12h, no Monte Castelo.

acontece no dia 14 de outubro, às 
19 horas, no Centro de Pastoral 
Maria Mãe da Igreja. Na ocasião Informamos a todos os 
será comemorado o Dia do representantes das paróquias, 
Secretário. movimentos ou organismos que 

compõem o Conselho Pastoral da 
Região, que a reunião prevista para 

Acontecerá no dia 19 de o dia 26 de outubro foi cancelada 
outubro, ás 8h30min, a reunião dos devido à Visita Pastoral que estará 
setores da Região. Nessa última acontecendo nessa mesma data, 
reunião do ano, refletiremos a 5ª na Paróquia Nossa Sra. do Carmo. 
Urgência do Plano de Pastoral da 
Arquidiocese: Igreja, a serviço 
da vida plena para todos. Os 
setores se encontrarão em lugares 
diferenciados: Setor Centro, na 
Catedral; Setor Leste, na Paróquia 
Nossa Senhora de Fátima; Setor 
Oeste, na Paróquia Nossa Senhora 
dos Remédios. Juntos, os agentes 
de cada setor poderão  conhecer o 
que propõe a 5ª Urgência: seus 
projetos e ações.
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comunidades, respectivamente. a Igreja de Santa Edwiges. 
Por isso, uma equipe está Informações: 3212-4766.
p r e p a r a n d o  u m a  s e m a n a  
missionária: no dia 13, tem um 
encontro de formação para todos 
os agentes de pastoral; nos dias 14 
e 16, pré-missão, e de 5 a 10 de 
novembro haverá uma semana 
missionária nas oito comunidades. Paróquia Nossa 
Feira de economia solidária Senhora de Nazaré 

A comissão de feira de A Paróquia Nossa Senhora de 
economia solidária promoverá Nazaré, no bairro Montese, realiza 
duas edições de feira nos dias 9 e de 9 a 20 de outubro a festa de sua 
10 de novembro e 7 e 8 de padroeira, tendo como tema geral 
dezembro deste ano. A iniciativa “A Devoção Mariana e o Ano da Fé!” 
tem sido positiva, pois, além da e como lema “A Virgem de Nazaré, 
geração de renda, favorece a Testemunho de Fé!”. A comunidade 
descoberta de talentos e a troca de paroquial está participando 
experiência entre os artesãos. animada dos festejos. Nesta festa o 
Informações: Fr. Gilmar (85) 3243- Arcebispo de Fortaleza, Dom José 
6280, Gorete (85)8805-1452. Antonio, confia a ação Pastoral 

Paroquial também a São João 
Piamarta com o t í tulo de Paróquia de 
copadroeiro. Durante os festejos a 

Jacarcanga paróquia oferece aos fiéis recitação 
do terço, confissões, celebração A Igreja de Santa Edwiges, na 
eucarística, novena e um animado Leste/Oeste, celebra a festa de sua 
momento de convívio social.padroeira. Dia 13/10 - missas às 

A programação é:9h30min, 11h, 17h30min e 19h; 
No dia 9 de outubro, às 19h, Dia 14/10 - missas às 8h, 12h e 

chegaram as imagens Peregrinas 19h; Dia 15/10 - missas às 8h, 12h 
de Nossa Senhora, e 19h e Dia 16/10 - Dia da Santa, 

Nas noites seguintes, às 19h, missas às 8h, 12h, 16h e 19h.
tem acolhida dos caminheiros e Antes da última missa haverá 
recitação do terço, celebração a procissão, às 18h, da Paróquia de 
eucarística e novenaSão Fco. de Assis - Jacarecanga até 
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No dia 13 de outubro, às 8h, texto de Dom José Francisco Falcão 
celebração da missa, dedicada de Barros: “Os sacramentos da 
especialmente aos motoristas, iniciação cristã administrados aos 
seguida de carreata da paz e adotados por pessoas do mesmo 
bênção dos veículos. No dia 19 de sexo que vivem em união estável”. 
outubro, às 16h30min, missa e Depois do estudo e partilha do 
consagração das crianças. texto, foram encaminhadas 

Dia 20 de outubro: às algumas questões pertinentes ao 
6h30min, Alvorada Festiva; às Conselho de Pastoral, a ser 
6h30min, 8h e 16h30min, realizado no próximo dia 26 de 
Celebrações Eucarísticas; às o u t u b r o ,  b e m  c o m o  à s  
17h30min, Procissão e Solene Assembleias: eletiva – com a 
Celebração Eucarística, com indicação da lista tríplice para 
Bênção da Imagem de São João escolha do novo Vigário Episcopal - 
Piamarta, copadroeiro. e avaliativa, no dia 23 de 

Contato: secretaria paroquial, novembro; eletiva – com a escolha 
telefone (85) 3494 9974. da nova equipe de coordenação da 

Região para os anos de 2014 e 
2015 - e de Planejamento, no dia 
14 de dezembro. O próximo 
Encontro do Clero deverá 
acontecer dentro da Visita Pastoral 
Missionária a ser realizada na 
Paróquia de São João Eudes, bairro 
Luciano Cavalcante, entre os dias 
14 e 17 de novembro. Notícias da Região 

· Dia 19 de outubro, às 
· Aconteceu no dia 1º de 

14h30min, acontecerá no Centro 
outubro, terça-feira, mais um 

de Formação Dom Alo ís io  
Encontro do Clero da Região 

Lorscheider mais um encontro de 
Episcopal. O local foi a Paróquia 

Formação para os Ministros 
Nossa Senhora Mãe dos Pobres, 

Extraordinários da Palavra. Nesse 
bairro Tancredo Neves. Estiveram 

en con t r o  s e r á  f e i t a  uma  
presentes catorze párocos. O 

“Abordagem geral sobre o 
encontro foi conduzido por Pe. 

Evangelho de Lucas”, com a 
Fernando Cabral, Vigário Episcopal 

assessoria de Jocélio Sousa, 
da Região São José, que fez uma 

secretário da Região Episcopal. Os 
maravilhosa explanação sobre o 
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ministros devem estar presentes, superados. Que verdadeiras
pois esses encontros fazem parte Amizades não se compram, 
da caminhada formativa dos mas se conquistam por um esforço 
Ministros na Região. que supera

· Dia 26 de outubro, às Nossas próprias convicções. 
8h30min, haverá reunião do Foi dito que “O essencial é
Conselho Pastoral, no Centro de Invisível aos olhos”; que 
Formação Dom Aloísio Lorscheider, “Somos responsáveis por aquilo 
em Messejana. Devem estar que cativamos”;
presentes os párocos, vigários E que “o amigo ama em todos 
paroquia is  e conselheiros.  os momentos, é um irmão na 
D a r e m o s  o s  ú l t i m o s  adversidade”.
encaminhamentos  para as  Lembro neste dia de você, 
assembleias supramencionadas, meu querido amigo, e lhe desejo 
bem como trataremos de assuntos simplesmente Felicidades.
pertinentes à caminhada de nossa 
Região Episcopal para os anos de  
2014 e 2015. Na mesma reunião, 
nos alegraremos com a vida e a 
missão de nosso Vigário Episcopal, 
Pe. Daniel Morais de Sousa, que 
celebrou seu aniversário natalício 
no dia 12 de outubro, dia de Nossa 
Senhora Aparecida.

· Em homenagem ao Pe. Informes da Região 
Daniel, Jocélio Sousa, secretário da 
Região, escreve-lhe este acróstico.

IV Grito dos Excluídos
O IV Grito dos Excluídos da A essência de uma Amizade – 

Região aconteceu no dia 7 de 
por Jocelio Sousa.

setembro no distrito de Pecém, 
Presença amiga e solidária – 

município de São Gonçalo do 
acho que são palavras boas para 

Amarante. Na ocasião, os 
começar a falar desta pessoa 

part ic ipantes re iv indicaram 
Espec ia l ,  que  me fez  

melhorias na saúde, segurança, 
compreender que em cada 

educação e se posicionaram contra 
cantinho da vida existem vários 

o extermínio dos jovens. O Grito 
Desafios que precisam ser 

expressou de forma clara os 
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anseios do povo, tendo boa Litúrgico – Sacramental da 
repercussão na Paróquia e em toda Arquidiocese de Fortaleza 
a Região. b) Plano de Pastoral 

Arquidiocesano 2012 – 2015 

Carta convocatória
Coordenação da Região Episcopal Nossa Em carta dirigida aos agentes 

Senhora dos Prazeres.
de pastoral da Região, a equipe de 
coordenação conclama-os “para 
olhar para a frente, com a 

Paróquia de Caucaiaesperança de que tudo renasce 
- A Paróquia Nossa Senhora com a nossa inserção, participação 

dos Prazeres, em Caucaia, realiza direta na vida eclesial” e convida-
nos 2º e 4º sábados de cada mês, os a fazer memória da caminhada e 
às 8 horas, no Salão Paroquial, a traçar planos para 2014. 
Encontro de Formação Bíblica. Comunica que, devido à nomeação 

- A Pastoral da Educação da do novo Vigário Episcopal, a 
Paróquia reúne-se na segunda assembleia de avaliação e 
terça-feira de cada mês, às 19 planejamento foi antecipada para 
horas, no salão paroquial. 23 de novembro. em Guadalajara. 

- A Paróquia Nossa Senhora Solicita à articulação de cada 
dos Prazeres está promovendo urgência, pastoral ou movimento, 
aulas de violão e teclado, ás terças a  bus ca r  c om os  ou t r o s  
e quintas-feiras, das 17h ás participantes o dia melhor para 
18h30min, no salão paroquial. realizar as seguintes tarefas:

- No 2º domingo de cada mês 1 – Avaliação da caminhada 
a c o n t e c e m  f o r m a ç õ e s  de 2013: 
permanentes para ministérios da a) Os frutos
Igreja, na sala pastoral, às b) Os desafios
8h30min. Assessor: Ir. Henrique, 2 – Plano de Ação de 2014
OSB.a) Datas dos encontros

- A Paróquia está realizando b) Locais
uma campanha para restauração c) T e m á t i c a s  o u  
do telhado da Matriz. As pessoas assuntos a serem trabalhados
que quiserem fazer suas doações Conclui ressaltando que para 
podem procurar a secretaria a ação pastoral devem ser levados 
paroquial. Informações: (85) em consideração dois documentos:
3342-3910.a) Diretório Pastoral 
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-Todos os sábados, às 8h 
acontece a reza do Oficio da 
Imaculada Conceição na Igreja 
Matriz.

- No dia 16/10h, acontecerá a 
10ª Romaria ao Santuário de Santa 
E d w i g e s ,  n o  G a r r o t e .  A  
concentração será ás 4h30min e a 
saída, às 5 horas. 

- Está havendo, de 7 a 19 de 
outubro, uma Exposição Bíblica no 
salão paroquial.

- No dia 21, às 15h, será 
rezado o terço da misericórdia com 
o Pe. Geilson , na Matriz.

In fo rmações:  Luc ine te  
Pereira, secretária paroquial 
telefone (85) 3342 3910.

Informes da Região 

Reciclagem para MESC

 Símbolos da Fé

uma reciclagem. O Conselho da 
Região Episcopal, achou por bem 
subdividir a Região em três sub-
sedes, sendo que os encontros 
acontecerão nas seguintes datas, 
horários e locais:

Sub-sede 1: Paróquias de 
Pajuçara, Conjunto Industrial, 
Jereissati II e Jereissati – Timbó. 
Dia 27 de outubro de 2013, das 8h 
às 12h, na Capela N. Sra. das 
Graças (Av. Mendel Steinbruch, 
S/N – Ceasa)

Sub-sede 2: Paróquias de 
Ma ranguape ,  Taba t i nga  e  
Maracanaú. Dia 24 de novembro, 
das 8h às 12h, no Salão Paroquial 
da Igreja N. Sra. da Penha, em 
Maranguape (Rua Domingos 
Façanhas, 172).

Sub-sede 3: Paróquias de 
Pacatuba, Guaiúba e Itaitinga. Dia 
22 de dezembro das 8h às 12h, 
no Salão Paroquial da Igreja N. Sra. 
da Conceição, em Pacatuba.

I n f o r m a ç õ e s :  ( 8 5 )  
8581.0840 – Isabel; 8635.0570 – 
Pe. Lauro, assessor eclesiástico do 
MESC); 3297.2849 – secretaria da 
Região;

Conforme desejo expresso de  .   
Dom José Antônio, os ministros 
extraordinários da sagrada 
comunhão – MESC, veteranos, 

Ainda estão peregrinando nas deverão renovar a colação junto 
paróquias e comunidades os com os novatos. Para isso é 
símbolos da fé: o Tríptico de necessário que os mesmos tenham 
Aparecida (Capelinha da Fé) e o 

rmsagradafamilia@yahoo.com.br
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Cír io  da Fé.  Agora estão coordenação do curso.
peregrinando na Paróquia N. Sra. 3. Vivência para leitores, 
da Conceição, em Pajuçara. A músicos e organizadores do Retiro. 
última paróquia a receber será a Dia 10 de novembro, na Igreja N. 
Paróquia Menino Jesus, no Sra. da Conceição, em Pajuçara. 
Conjunto Industrial, no próximo  Responsável: coordenação do 
dia 3 de novembro. Os símbolos curso. 
peregrinarão nas comunidades, 4. Retiro para os Ministros da 
n o s  e v e n t o s  r e l i g i o s o s ,  Palavra (novatos e veteranos). Dia 
catequéticos e nos encontros 17 de novembro, na Escola 
promovidos pela Paróquia a fim de Profissionalizante de Pajuçara, 
se redescobrir e reavivar a fé dos localizada na Rua Maria Ferreira 
cristãos católicos, chamados a s/n.
serem discípulos missionários de Informações, 8635.2749 - Oi 
Jesus. Informações: secretaria da d a  Re g i ã o  ( G l a u b é r c i o ) ;  
Região: (85) 8785.2440 – Francisco José 

Cavalcante (coord. do curso).

O clero da Região estará se 
encontrando nas próximas datas: Está chegando ao final o 
21 de outubro e 18 de novembro, a primeiro Curso de Formação para 
partir das 8h. O local será Ministros Extraordinários da 
divulgado pela comissão dos Palavra – MEPAs da Região, 
presbíteros da Região. Será um destinado a novos e veteranos 
encontro de lazer,  descontraído, candidatos. Os momentos finais 
sem mui tas  formal idades ,  têm a seguinte programação: 
d e i x a n d o  à  v o n t a d e  o s  1. Palestra: A missão de 
participantes, tirando-os da rotina. Jesus. Dia 13 de outubro, das 8h às 
Informações com Pe. Nonato 11h30min, na Igreja N. Sra. da 
(representante dos presbíteros) C o n c e i ç ã o  d e  P a j u ç a r a .  
pelos telefones: (85) 3371. 1311 e Palestrante: Pe. Emílio César. 
8805.6757.2. Oficinas preparatórias da 

Celebração da Palavra de Deus. Dia 
3 de novembro, das 8h às 
11h30min, na Escola de Ensino 
Médio Professor Flávio Ponte, em No próximo dia 7 de 
P a j u ç a r a .  R e s p o n s á v e l :  novembro (primeira quinta-feira) a 

Curso para Ministros da Encontro do clero (lazer)
Palavra

Reunião da Coordenação e 
Conselho Econômico
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partir das 14h30min no Escritório avaliar, planejar, escolher os novos 
da Região, acontece a reunião da membros da coordenação pastoral 
Coordenação de Pastoral da para o biênio 2014-2015 e 
Região. Em seguida, às 16h, o confraternizar. Desde já  a 
Conselho Econômico também se coordenação lembra e convida os 
reúne para examinar prestações de padres (párocos e vigários 
contas e encaminhar pedidos, p a r o q u i a i s ) ,  d i á c o n o s ,  
entre outros assuntos. representações das Paróquias, 

pastorais, movimentos e serviços 
da Região para esses momentos. 

In fo rmações ,  dúv idas ,  
sugestões e esclarecimentos: Acontecerá no próximo dia 9 
Escritório da Região: (85) de novembro, das 9h às 11h, na 
3297.2849; 8635.2749 – Oi; sala de reuniões do escritório da 
9 9 4 6 . 6 5 7 1  –  T i m ;   Região um encontro com os 

.s e c r e t á r i o s  e  s e c r e t á r i a s  
paroquiais. Tem como objetivo 
uma partilha das experiências da 
caminhada, encaminhamentos e 
confraternização pelo Dia do 
Secretário. A coordenação convida 
todos para esse momento.

A Região Sagrada Família já 
está em preparação para suas 
assembleias. A primeira, marcada 
para o dia 23 de novembro, das 8h 
às 12h, no salão paroquial da 
Paróquia São José, em Maracanaú, 

Será realizado o IV Despertar tem como objetivo a escolha da 
Missionário no dia 20 de outubro, lista tríplice para Vigário Episcopal. 
das 7 h às 18 h, na Paróquia Santo A segunda, no dia 14 de dezembro,  
Antônio de Pádua, no Jardim durante todo o dia, será na 
Iracema. Para a ocasião são Paróquia Santo Antônio, em 
convidadas todas as Paróquias e Itaitinga, e tem como objetivo 

Encontro com os Secretários 
Paroquiais

Glaubércio Valentim - Secretário

Assembleia de Pastoral da 
Região

Informes da Região  

Comissão da Missão – 
Despertar Missionário 

rmsagradafamilia@yahoo.com.br
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Áreas Pastorais da Região a se dia 28 de setembro, na Paróquia do 
fazerem presentes ao evento. Cristo Redentor. Na ocasião apenas 

O Despertar Missionário entra três paróquias estiveram presentes 
em sua nova edição desejando com seus representantes. A 
atingir um público de 1.500 presença das representações das 
pessoas, sendo essas oriundas de paróquias na próxima reunião – 
todo o território da Região. Para o ainda sem data marcada – é 
evento ser realizado a Paróquia importante. Lembramos que essa 
acolhedora promoveu durante o comissão é formada pelo pároco, 
ano momentos de pré-missões, por um leigo representante da 
formações e reuniões para paróquia, uma pessoa do Conselho 
organização do evento. O Econômico e uma pessoa da 
Despertar Missionário é um evento Pastoral do Dízimo. A Comissão da 
já fixo no calendário da Região Região é articulada por Pe. Glailson 
Episcopal e é acompanhado pela William. 
Comissão Missionária da Região. É 
promovido pela Região, porém 
aberto a todos que queiram A Coordenação da Pastoral 
participar. esteve presente no dia 28 de 

setembro, dando continuidade à 
formação inicial para grupos 
iniciantes da PASCOM. Na ocasião 
estiveram presentes as Paróquias: A Escola de Formação entra 
Conjunto Ceará, Carlito Pamplona, no seu segundo mês de formação 
Barra do Ceará e a Área Pastoral com um número ainda baixo de 
Nossa Senhora. participantes, sobretudo no que 

A formação inicial acontece tange à representação das 
para cada PASCOM, porém por Paróquias e Áreas Pastorais.  A 
m o t i v o  d e  a g e n d a  d o s  Escola é promovida pela Comissão 
coordenadores resolvemos juntar da Animação Bíblica e acontece na 
alguns grupos iniciantes. Para as Paróquia Nossa Senhora do 
PASCOMs com mais experiência foi Perpétuo Socorro, às segundas e 
ministrada uma formação sobre quartas-feiras, às 19 horas. 
fotografia e comunicação nas redes 
sociais. A formação foi oferecida Comissão Comunidades de 
pela PASCOM da Paróquia São Comunidades
Pedro e São Paulo, no dia 29 de A Comissão esteve reunida no 

Pastoral da Comunicação 

Comissão de Animação 
Bíblica à vida e à Pastoral
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s e t e m b r o .  E m  n o v e m b r o  
continuaremos com as formações e 
visitas às PASCOMs já existentes.

Agradecemos a participação 
de todos os membros de PASCOM 
de nossa Região que estão 
atuantes em suas comunidades 
paroquiais, desenvolvendo a 
evangelização através dos meios 
de comunicação social. 

Alex Ferreira  - 

- No dia 19 de outubro, das 8h 
às 15h, acontecerá o 2º encontro 
dos Ministros Extraordinários da 
Sagrada Comunhão na Paróquia 
São João Batista, em Horizonte.

- O encontro dos secretários e 
secretárias paroquiais da Região 
será realizado no dia 21 de 

Secretário e outubro, das 8h30min às 15h, em 
membro da Pascom da Região Guanacés, sede da Região. O 

objetivo do encontro é avaliar os 
encontros realizados e colher 
sugestões para o próximo ano.

- A reunião do Conselho de 
Pastoral da Região ocorrerá no dia 
26 de outubro, das 8h às 12h, em 
Guanacés.

Maria Erivan, secretaria.Informes da Região 
- A Paróquia São Luís 

Gonzaga,  em P i tombeiras,  
Paróquia  de Capongaentregou no dia 26 de setembro o 

ícone da Capela Missionária à A Paróquia Nossa Senhora da 
Paróquia de São João Batista, em Saúde, Caponga, Cascavel, 
Aruaru. Durante o mês de outubro realizou  de 4 a 6 de outubro, uma 
serão realizadas visitas nas capacitação para agentes da 
comun idades  e  encon t ros  Pastoral da Sobriedade. Os 
celebrativos. assessores foram o diácono 

Fernandes e os agentes da Pastoral 
- A Escola de Formação para da Sobriedade, Luis e Wagner. 

Agentes de Pastoral retornará suas Estiveram presentes mais de 60 
atividades no dia 19 de outubro, pessoas das paróquias de Pacajus, 
ainda no eixo bíblico (livros Mondubim e Caponga.
históricos). A escola acontece no 3º 
sábado de cada mês das 8h às 16h.

Região Praia
S. Pedro e S. Paulo
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Informes da Região 

Paróquia de Paramoti

- 1º ECC 

Festa  de Padroeira

- A Paróquia de Paramoti e o 
Conselho Pastoral da Região  
parabenizam Pe. Dimas Gonçalves 
Lima pela passagem do seu 
aniversário.

Mensagem da Paróquia
A Paróquia de Paramoti, 

- O Conselho Pastoral da 
parabeniza de forma muito especial 

Região se reunirá no dia 26 de 
de forma muito especial o seu 

outubro, às 8h, na Paróquia 
pároco, Pe. Dimas Gonçalves Lima, 

Senhora Sant' Ana, Paramoti.
pela passagem do seu aniversário.

Nesta data tão importante de - O Encontro da equipe do 
sua vida, queremos prestar-lhe a c a t e c u m e n a t o  d a  Re g i ã o  
nossa sincera homenagem, mesmo acontecerá no dia 25 de outubro às 
sabendo que nem sempre as 8h. A equipe pede às Paróquias que 
palavras conseguem ser tão enviem seus coordenadores.
transparentes a ponto de expressar 
as qualidades de alguém.

Acreditamos que o Pe. Dimas 
veio para o nosso convívio com a 
permissão de Deus, pois sua 
presença em nosso meio é 

Acontecerá nos dias 18,19 e 
contagiante, caracterizando a fé e a 

20 de outubro o 1º Encontro de 
força que existem dentro do seu 

Casais com Cristo (ECC) na 
coração. 

Paróquia de Senhora  Sant'Ana, em 
P a r a b e n i z a m o s  e  Paramoti. 

agradecemos-lhe por tudo que tem 
feito por nossa Paróquia desde que 
aqui chegou, e está já há nove A Comunidade de Água Boa 
anos. Queremos que saiba que a celebrará a festa de sua padroeira, 
Paróquia de Senhora Sant'Ana se Nossa senhora de Fátima, no 
sente muita honrada, com a sua período de 31/10 a 10/11, com 
presença.celebração às 19h. O tema da festa 

é: Senhora de Fátima, envia-me Rogamos a Deus e ao Espírito 
nos caminhos da fé. Santo que continue lhe dando 

Região São
 Francisco das Chagas
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muita saúde, força, unção e deixamos plantar em nós, será 
sabedoria para exercer a missão plantação que poderá ser vista de 
que lhe foi confiada e que muitos longe...
anos  em sua v ida se jam Que a conquista de seus 
acrescentados, para que sempre sonhos e ideais seja constante e 
possa levar o Evangelho e o amor a que Deus transforme cada um de 
todas as pessoas que encontrar. seus momentos em instantes 
Pois sabemos que esse é o mágicos e inesquecíveis.
presente que ele quer ganhar: o de Aniversário é uma data para 
viver livremente a sua fé e sua ser comemorado com muita alegria 
vocação. Deus lhe dê uma benção e emoção, por todos que têm o 
toda especial no dia do seu grande prazer de conviver e 
aniversário, derramando sobre ele compartilhar cada dia com alguém 
suas bênçãos e graças do Céu.  tão importante como o Sr. Pe. 

Dimas. Desejamos-lhe felicidades, 
Mensagem do Conselho paz, saúde e sucesso.

Pastoral da Região São os votos do Conselho de 
A vida possui inúmeros Pastoral da Região Episcopal 

caminhos a serem percorridos e Sertão São Francisco das Chagas.
desvendados por aqueles que 
necessitam de uma companhia 
agradável para compartilhar. Deus 
é a companhia agradável, e 
também a mais certa.

A vida é fruto da decisão de 
cada momento. Talvez seja por 
isso, que a ideia de plantio seja tão 
reveladora sobre a arte de viver.

Viver é plantar. É atitude de 
constante semeadura, de deixar 
cair na terra de nossa existência as 

No dia 19 de outubro, das 8h 
mais diversas formas de sementes.

às 12h, haverá encontro de 
Cada escolha, por menor que 

formação do Dízimo com o Diácono 
seja, é uma forma de semente que 

João Batista. Devem participar as 
lançamos sobre o canteiro que 

equipes da Pastoral do Dízimo das 
somos. Um dia, tudo o que agora 

Comunidades e da sede da 
silenciosamente plantamos, ou 

paróquia. 

Lucivângela Luz, secretária e membro da 
PASCOM na Região

Paróquia de Acarape

Região Serra
N. Sra. da  Palma
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NASCIMENTO 9 Pe. Raimundo Maciel Gomes
9 Pe. Marcos Antônio Freitas Maciel2 Frei João Amilton dos Santos, OFM
9 Pe. Litércio Pimentel Malveira4 Pe. Edilson Ferreira Leite
9 Pe. Luiz Gilderlane Nogueira4 Pe. Fernando César Chaves Reis
9 Pe. Josieldo da Silva do Nascimento7 Pe. Martinho (Martin) Murray, C.Ss.R
9 Pe. José Maria de Menezes Júnior7 Pe. José Sávio Xavier Pereira
9 Pe. Elizeu dos Santos8 Pe. Fco Antônio Cavalcanti de Menezes
9 Pe. Francisco Maurício Lopes da Silva9 Pe. Carlos Antônio Costa Magalhães
9 Pe. José Ferreira de Mesquita9 Diác. Antônio Rocha de Araújo, SSS
9 Pe. Werlen Arcanjo de Oliveira Campos12Pe. Pedro (Petrus W.) Van Erk, CM
10Frei Wellegton Jean B. de Souza, OFM12Pe. Gabriele Civettini, FN
12Pe. Francisco Evaristo Marcos13Pe. José Élio Correia de Freitas
12Pe. João Bosco de Sousa Leite13Pe. Raimundo Nonato da Silva
12Pe. Francisco Nelson Moreira da Silva14Pe. Fco Regimeiro Fonseca de Oliveira
18Pe. Francisco de Assis Filho14Pe. Francisco Adair Ramos de Abreu
21Pe. Marcos Mendes de Oliveira15Pe. Glailson W. Ribeiro do Nascimento
22Pe. Tarso Braga Brasil16Pe. Emílio José Castelo Ferreira
24Pe. Watson Holanda Façanha17Frei Gilberto Matos, OFMcap
24Pe. João Bosco Porfírio Rodrigues17Pe. Fco Macerlândio Teixeira Gomes
24Pe. Rafhael Silva Maciel17Pe. Lauro Freire Alves Filho, INJ
24Pe. Glailson W. Ribeiro do Nascimento19Pe. Valdecir Soares dos Santos, MSC
24Pe. Josileudo Queiroz Façanha20Frei Johannes Sannig, OFM
24Pe. José Erenildo Silva da Costa22Pe. Antônio Carlos Nascimento
24Pe. Fco Macerlândio Teixeira Gomes22Diác. Fco Alexandre Alves de Andrade
24Pe. Francisco Daniel de Freitas Muniz23Pe. Paulo Francisco Sobrinho
24Pe. Antonio Augusto Menezes do Vale23Pe. John Brendan Meagher, C.Ss.R
25Frei Carlos Antônio R. Rocha, OFMcap25Pe. Geilson Pereira de Almeida
26Pe. Pedro Silva de Moura, SCJ28Pe. Luís Gabriel Mendoza Morales, CJM
27Pe. Aurênio Nonato Azevedo Pereira
27Pe. Francisco Josimar de Andrade PiresORDENAÇÃO
27Pe. Jean Douglas Miranda de Sousa1 Dom Rosalvo Cordeiro de Lima
27Pe. Jesus Alexandre de Almeida4 Pe. Mauricio Nimauro Barbosa Rêgo
27Pe. Leonardo Bezerra da Silva4 Pe. Jacyr Amadeu Gabriel Alves, SDB
27Pe. Antônio Simplício de Andrade5 Pe. Laércio Ferreira de Almeida
27Pe. Roberto Reinaldo Pereira de Queiroz7 Pe. Paulo Francisco Sobrinho
27Pe. Lauro Freire Alves Filho, INJ9 Pe. Antônio Henrique Bezerra da Silva
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27Pe. Francisco José Duarte de Medeiros
28Pe. Antônio Carlos Tamboril Moreira
28Pe. Guilherme Gomes da Silva Neto
28Pe. Ailton Costa e Silva
28Pe. Ant. Nazareno da Graça 
Albuquerque
28Pe. Carlos Antônio Costa Magalhães
28Pe. Denis Acácio de Araújo
28Pe. Evando Alves de Andrade
28Pe. Francisco Bruno Xavier da Silva
28Pe. Júlio César Pereira de Pontes
28Pe. Marcelo Silva Holanda
28Pe. Raimundo Edinaldo C. dos Santos
28Pe. Marcílio Jerônimo Pereira
29Pe. Raymundo Frota Bezerra
30Frei Osmar Holanda P. Santos, OFMCap
30Pe. Joaquim Colaço Dourado
30Frei Moisés Siqueira Moraes, OFMcap

Canonização de João 
XXIII e João Paulo II

Na manhã de 30 de setembro, 
presidindo ao Consistório Ordinário 
no Vaticano, o Papa Francisco 
definiu que João XXIII e João Paulo 
I I  s e r ã o  c a n o n i z a d o s  
conjuntamente a 27 de abril de 
2014, II domingo da Páscoa, 
domingo da Divina Misericórdia.

O Papa já havia justificado a 
decisão da canonização conjunta 
de seus dois predecessores: "Fazer 
a cerimônia de canonização dos 
dois juntos quer ser uma 
mensagem para a Igreja: estes 
dois são bons, eles são bons, são 
dois bons".  

A memória litúrgica de João 
XXXIII será celebrada no dia 11 de 
outubro, data da abertura do 
Concílio Vaticano II, por ele 
convocado; a de João Paulo II será 
a 22 de outubro, data do início de 
seu pontificado, em 1978. Dessa 
forma, a celebração litúrgica da 
memór i a  do s  do i s  novo s  
canonizados não se dará no dia do 
falecimento, como é de costume, 
mas em duas datas marcantes na 
história recente da Igreja: o início 
do Concílio Vaticano II, cujos 
cinquenta anos está a Igreja toda a 
comemorar, na busca de revigorar 
e fazer cada vez mais frutificar a 
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Plano de Pastoral
E n c o n t r a m - s e  n o  

Secretariado de Pastoral da 
Arquidiocese de Fortaleza novos 
exemplares do Plano de 
Pastoral. Foram editados uma 
nova remessa para atender a 
demanda de pedidos.

Informações pelo fone (85) 
3388-8701 e falar com Rosélia ou 
Hilda.
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bela árvore que os bispos 
conciliares plantaram e fizeram 
crescer, e o inicio de um dos 
pontificados mais longos da No mês das Missões, boletim 
História da Igreja de um papa que Informativo colheu e apresenta 
abriu o Vaticano ao mundo, este testemunho de experiência 
fortalecendo a presença da igreja missionária e de reflexão de um 
junto aos povos de todos os presbítero cearense, da diocese de 
continentes. Itabira – Coronel Fabriciano, MG, 

em terras marajoaras.

A missão acontece a partir 
do nosso trabalho comunitário, 
humano e espiritual de um para A  A r q u i d i o c e s e  d e  
com o outro. Isto vem se Fortaleza realizará de 14 a 18 de 
testemunhando em todos que outubro, no Convento da Gruta 
vivem aqui. Mas nos dias atuais, o dos Frades Capuchinhos, em 
testemunho da nossa fé e da nossa Guaramiranga, o II Retiro 
missão exige uma motivação maior Espiritual do Clero, neste ano. Os 
e profunda que finca suas raízes na participantes deverão levar sua 
experiência do Cristo em cada própria túnica, estola branca e a 
irmão e irmã que encontramos no Liturgia das Horas para as 
dia a dia nas mais diversas celebrações. O orientador será 
situações de abandono na Prelazia. Dom Paulo Antonio Mascarenhas 
A experiência de Deus nos pobres Roxo, OPraem, Bispo Emérito de 
se dá no encontro com Jesus no Mogi das Cruzes – SP. Os padres 
Espírito, como também podemos devem confirmar a participação no 
dizer que faremos essa experiência r e t i r o  e s p i r i t u a l ,  c o m  
na medida em que assumirmos a antecedência, na Sala do Clero, 
nossa condição de sermos aquilo com Maria de Jesus. Telefone (85) 
que somos e Deus vai aos poucos 3388 8725.
completando naquilo que nos falta. 
Do mesmo modo, esta experiência 
do povo é comprovada dentro da 
existência de Deus. O ser 

Testemunho 
Missionário 

Miguel Brandão

Missão na Igreja Irmã da 
Prelazia do Marajó

II Retiro Espiritual do 
Clero 
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m i s s i o n á r i o  c o m e ç a  c o m  das mais graves é viver como se 
necessidade de uma profunda Deus não tivesse nada a dizer às 
experiência do “Deus Trinitário” na nossas vidas. E acabamos não 
realidade em que se vive. Inserido dando na maioria das vezes o valor 
nessa realidade Jesus viveu, no seu à sua presença, vivendo como se a 
tempo, inserido no coração da nossa vida tivesse somente uma 
realidade dos pobres e pecadores e perspectiva puramente horizontal. 
dessa perspectiva interpretou a Sabemos da urgência do anúncio, 
experiência que Ele mesmo fazia da catequese sobre Jesus e de 
do Pai no Espírito Santo. E, do meio outras necessidades gritantes que 
dessa experiência, anunciou o devem ser atendidas. Mas com a 
'Reino de Deus como Boa Nova graça de Deus e ajuda de todos 
para os pobres: ' '“Felizes vós, os vamos remando na tentativa de 
pobres, porque vosso é o reino de nos tornarmos pastores, segundo o 
Deus'”. (Lc. 6,20). coração de Jesus o Bom Pastor. 

Nesta terra de missão e A n o  p a s s a d o  e s t i v e  
como já dizia o saudoso Papa Paulo conhecendo algumas paróquias da 
VI: “A Amazônia nos aponta Prelazia do Marajó e este ano em 
Cristo”. É confiante n'Ele que aqui fevereiro volte i  para uma 
estou, na certeza e esperança de experiência missionária de três 
ter sido enviado pela Igreja Irmã anos, estou na Paróquia Nossa 
de Itabira – Coronel Fabriciano Senhora Imaculada Conceição da 
buscando  tornar-me um sinal cidade de Afuá, uma paróquia 
visível da presença de cada um e considerada razoavelmente grande 
cada uma da Igreja Irmã; Está com pelo o número de comunidades: 
as comunidades motiva o coração São 87 comunidades, sendo 79 
de quem se coloca a caminho ou ribeirinhas com difícil acesso. No 
adentra rios estreitos ou largos e inicio estranhei a visita, pois se fica 
vai ao encontro do outro para de 15 a 20 dias ou mais morando 
anunciar-lhe a beleza de Cristo e o no barco dentro do rio, o barco 
significado de uma vida vivida com torna-se a casa paroquial. Cristo 
o Ressuscitado, remando com Ele, hoje quer contar com o nosso ser 
na alegria e na esperança d'Ele para se fazer presente nas diversas 
levando consigo a mesma coragem r e a l i d a d e s .  N a  v i s i t a  à s  
e ousadia. Se sente que muitas são comunidades Ribeirinhas percebi 
as dificuldades e limites espirituais que não há um barco esquecido na 
do coração do ser humano, uma praia como canta o padre Zezinho e 
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sim um povo 'quase' esquecido nos encantamento e também e me 
rios. É uma experiência muito rica e encantando com a beleza em cada 
de grandes partilhas ao longo um deles, no seu próprio jeito de 
desses dias. Ministro vários ser. E o mesmo acolheu com 
sacramentos e tento dar o melhor grande alegria. É muito bom fazer a 
de mim, me esforçando que desça experiência do quase nada e ver 
o meu ouvido ao coração deste que se é feliz. Isto dá um sentido 
povo. Mas claro que todo feito é todo especial ao ministério. O que 
com a ajuda de Deus e sempre de move o coração missionário é o 
jovens da Paróquia que me desejo de revelar aos outros o 
acompanham. Sem isso não sei se rosto de um Deus que é amor, 
seria possível alcançar o resultado ternura e compaixão, apaixonado 
e a grata satisfação de um dever pelo ser humano e suas lutas.  
cumprido. Volto destas visitas T u d o  i s s o  f a z  p u l s a r  
pastorais cheio de ânimo, e com o permanentemente a busca pelo 
meu ministério renovado. E como sentido da vida e nos dar razões 
bem diz Dom José Azcona: “a visita suficientes para servir. No mais 
às comunidades é banho do profundo do nosso ser e de nosso 
Evangelho ao bispo e aos padres”. lançar-se na missão onde se 

Sem a dimensão do serviço, precisa, está o ideal de ser uma 
os dons e os carismas perdem sua pequena chama acesa na noite da 
consistência espiritual, pois o h u m a n i d a d e ,  q u e  a p o n t a  
Espírito de Deus sempre impele as caminhos, anima a esperança e 
pessoas a saírem de si mesmas e a alimenta o sonho de um Marajó 
estarem totalmente disponíveis mais bonito, alegre e feliz. Seja 
para as carências do outro. A você também um parente de sua 
vivência da caridade supõe uma Igreja!
atenção continuada aos nossos Um forte abraço e muito 
semelhantes, principalmente a axé!
quem está em situação de risco e Padre Marco José de 
de carência. Portanto antes mesmo Almeida
de me ordenar padre manifestei ao Sacerdote  cearense ,  
meu Bispo o desejo de fazer esta atualmente na Paróquia Nossa 
experiência, para que eu me Senhora Imaculada Conceição 
t o rnasse  ma i s  humano  e  – Afuá – PA.
valorizasse mais o que eu sou e 
tenho, levando aos meus irmãos o 
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Encontro da Pastoral 
dos Surdos com Dom 
Vasconcelos.

vivenciar a nossa fé com os irmãos 
surdos e ouvintes através do nosso 
t r a b a l h o  p a s t o ra l ?  E n t ã o  
apresentamos a proposta de fazer 
junto às Regiões Episcopais uma 
estatística em relação aos surdos 

Foi realizado no dia oito de 
católicos, para começarmos um 

setembro, no Centro de Pastoral 
trabalho missionário. O encontro 

Maria Mãe da Igreja, o primeiro 
encerrou com a missa presidida por 

encontro da Pastoral dos Surdos 
Dom Vasconcelos, e concelebrada 

com Dom Vasconcelos, bispo 
por Padre Pedro, diretor espiritual.

auxiliar da Arquidiocese de 
A finalidade desse encontro 

Fortaleza, tendo como 
fo i  promover um 

o b j e t i v o  f a z ê - l o  
contato maior com o 

conhecer melhor o 
nosso bispo, que pediu 

trabalho da Pastoral dos 
a o s  s u r d o s  e  

Surdos realizado na 
i n t é r p r e t e s  q u e  

A r q u i d i o c e s e .  N o  
v i v e n c i e m  n a s  

p r ime i ro  momento  
comunidades em que 

apresentamos um breve 
cada um atua a  

histórico da Pastoral dos 
proposta de Jesus 

Surdos desde sua 
Cristo, sendo assim 

fundação até hoje. 
participantes da boa 

Depois cada grupo pastoral 
nova do Reino do Céu. A ação 

explanou um pouco seus trabalhos. 
fundamentada nesse encontro foi a 

Relatamos também para ele que 
formação sobre o ano da fé, 

esse encontro foi de extrema 
proposta de evangelização para ser 

importância para a Pastoral dos 
vivenciada na Pastoral dos Surdos 

Surdos, pois aprendemos varias 
na Arquidiocese de Fortaleza.

formas de sermos pastorais novas 
Dom Vasconcelos também 

e entusiasmadas, como projeto do 
enfatizou questões como a 

Reino de Deus para os surdos e 
evangelização missionária, a 

intérpretes. Dom Vasconcelos deu, 
catequese para os surdos, a fim de 

também, uma breve explicação 
que possam entender e valorizar a 

sobre o ano da fé. E fez a seguinte 
mensagem de Jesus Cristo, a 

indagação: como podemos 
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inculturação da fé e obra, a alargar e fortalecer a compreensão 
línguagem adaptada para a cultura de ser Igreja, com base no Vaticano 
de cada um, especificando LIBRAS II, nas palavras do Papa Francisco e 
para a catequese de surdos. Com nas exigências dos novos tempos.
isso cada pastoral ficou com uma Essa visão nos leva a fazer 
missão: vivenciar o Deus amor em u m a  m e m ó r i a  b a s t a n t e  
suas respectivas pastorais, significativa, neste momento, pois 
mostrando a cada um que surdos o Conselho Arquidiocesano de 
são capazes, como qualquer irmão, Leigos prepara-se para celebrar, 
de receber o amor de Deus nos em novembro próximo, quinze 
sacramentos que a Igreja nos anos de presença ativa na 
oferece. Arquidiocese de Fortaleza. É uma 

A conclusão desse encontro alegria sentirmos fidelidade e 
foi que “o coração dos surdos é compromisso aos objetivos 
terra de missão” que Jesus Cristo é traçados, de todos que “puseram a 
a fonte inovadora de cada pastoral. mão no arado”, sem preocupação 
Tendo um caminho traçado pela com as dificuldades e desafios, mas 
missão na relação de surdos- impulsionados pelo entusiasmo de 
surdos, surdos-ouvintes, podemos servir.
viver o que Jesus nos deixou em Vale, portanto, retomar um 
seu novo mandamento: ”Amai-vos pouco a história e recordar que até 
uns aos outros como eu vos os anos 60 a Ação Católica era um 
ameis”! espaço concreto e forte no 

processo de organização dos leigos 
católicos do Brasil. Ainda nessa 
década, muita coisa mudou e 
alguns ramos foram extintos 
deixando um vazio, embora, outros 
por terem ligações internacionais 
tenham continuado existindo até 
hoje.

Essa memória nos dá conta de 
que de 1964 a 1975, os leigos “Os leigos não só fazem parte 
ficaram sem um organismo de da Igreja, mas são a Igreja” (Papa 
representação nacional, apesar de Pio XII). Com esse pensamento 
já ter se passado uma década de queremos afirmar que estamos 
conhecimento das publicações do vivendo um tempo propício para 

Luiza Fernanda,
 coordenadora dos intérpretes católicos.

Conselho de Leigos

Fazendo história na Igreja do 
Brasil.
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Concílio Vaticano II, as quais Câmara, então Bispo auxiliar. O 
apontavam para importantes desejo de Dom Aloísio era ver os 
m u d a n ç a s  e c l e s i o l ó g i c a s ,  movimentos colocarem as suas 
incentivando, assim, os leigos a se forças a serv iço da ação 
organizarem, retomando sua evangelizadora da Arquidiocese. 
caminhada de leigos, agora Povo Sua vontade e entusiasmo era tão 
de Deus, concebido pelo Concílio grande, que ele mesmo foi 
em referência. responsável por vários cursos para 

Diante disso, assim nos conta a formação dos leigos que se 
o CNLB, “nos dias 15 e 16 de colocaram a serviço.
novembro de 1975, reunidos em Com esse apoio os leigos 
Assembléia Geral, na Casa Nossa continuaram se organizando em 
Senhora da Paz, no Rio de Janeiro, sintonia com o Conselho Nacional, 
os representantes credenciados e em conseqüência dessa vontade 
das entidades de leigos, vinculados de assumir um novo jeito de ser 
à Igreja Católica, no Brasil, Igreja, com base no Vaticano II, 
nomeados na Ata da referida amp lamen te  d i vu l gado ,  a  
Assembléia, deliberaram sobre a Arquidiocese de Fortaleza realizou 
const i tu i ção  do  Conselho em 7 e 8 de novembro de 1998,  a 
Nacional de Leigos, na qual se sua primeira Assembléia de Leigos 
fez presente para apoiar e ocasião em que foi fundado e 
estimular o então presidente da c o n s t i t u í d o  o  C o n s e l h o  
CNBB e do CELAM, D. Aloisio Arquidiocesano de Leigos - CAL. A 
Lorscheider”. partir desse momento o CAL 

Foi então que, em 1976, procurou articular os leigos, 
numa grande Assembléia de promover cursos de formação, 
Movimentos e Associações, animar a celebração do Dia 
nasceu o CONSELHO NACIONAL Nacional do Leigo, comparecer a 
DE LEIGOS, aprovando o primeiro encontros nas várias instâncias e 
estatuto e a primeira diretoria, ser presença atuante entre as 
desenvolvendo suas atividades até forças vivas da Arquidiocese.
hoje e estimulando a criação dos Só temos a agradecer a Deus 
Regionais e Diocesanos. por esse tempo celebrativo e 

Com a chegada de D. Aloísio a afirmar aos nossos leitores que 
Fortaleza, a articulação dos leigos aguardem convite, que sairá em 
tomou grande impulso, pois já breve, para a Semana do Leigo 
existia uma boa animação dos (18 a 24 de novembro), na qual 
leigos apoiada por D. Miguel devemos partilhar com  todos que 
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a s s u m i r a m  o  d e s a f i o  d a  1. Curso Sistemático de 
organização e articulação do Pastoral Catequética
Laicato, a semente que foi plantada 2. Curso  Bás ico  de  
para “ser parte do Povo de Deus, Pastoral Catequética
numa Igreja participação e 3. Curso de Iniciação á 
comunhão para a transformação Vida Cristã
do mundo”. 4. C u r s o  d e  

Aprofundamento Bíblico
5. Curso Básico de Bíblia
6. Curso de Liturgia
A partir do dia 10 de novembro, 

a instituição estará recebendo 
inscrições para esses cursos, que 
podem ser realizados na sede da 

“O momento histórico em que ESPAC ou nas paróquias.
vivemos, com seus valores e A ESPAC funciona nas 
c o n t r a v a l o r e s ,  d e s a f i o s  e  dependências da Faculdade 
m u d a n ç a s ,  e x i g e  d o s  Católica de Fortaleza, Rua Tenente 
e v a n g e l i z a d o r e s  p r e p a r o ,  Benévolo, 201 – Centro. 
qualificação e atualização. Nesse 
contexto, a formação catequética de Contatos 
homens e mulheres “é prioridade Telefone: 3219-6445, das 15h às 
absoluta.” (DNC 252)

21h; E.mail:  
A ESPAC é uma Instituição da 

Facebook: Espac 
Arquidiocese de Fortaleza, criada 
em 1970, que oferece uma formação 
sistemática aos Agentes de Pastoral 
Catequética e demais Pastorais.

Objetivo Geral
Oferecer formação bíblico-

teológica, humano-social e pastoral, 
com base nos documentos da Igreja, 
provocando a interação teoria e 
prática, Fé e Vida.

Cursos Oferecidos

Elenise Mesquita

Escola de Pastoral 
Catequética

espac1970@yahoo.com.br
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Pastorais sociais Pastoral do Menor
CEBs e organismos

PAMENCRIANDO tem como 
foco temático o artigo 4º do 

Assembleia anual ECA
A Assembleia anual das O Pamencr iando 2013 

Pastora is  Soc ia is ,  CEBs e acontecerá no dia 26 de outubro 
Organismos acontecerá nos dias 8, das 8h às 12h na Paróquia Nossa 
9 e 10 de novembro de 2013, no Senhora das Dores. A atividade é 
Centro de Pastoral Maria Mãe da realizada pela Pastoral do Menor da 
Igreja. Todas as Pastorais Sociais, Arquidiocese de Fortaleza. Em 
CEBs e Organismos devem enviar 2013 o foco temático é o artigo 4º 
cinco representantes ativos para do Estatuto da Criança e do 
participarem do começo ao fim da Adolescente – ECA, que fala sobre 
Assembleia. Cada participante a politica dos direitos humanos de 
deverá contribuir com R$ 5, 00. A crianças e adolescentes. O artigo 
Pauta da Assembleia é: 1. Estudo diz: “É dever da família, da 
sobre as Cinco Urgências; 2. comunidade, da sociedade em 
Avaliação do ano de 2013; 3. geral e do poder público assegurar, 
Calendário de atividades para com absoluta prioridade, a 
2014; 4. Aprovação do Plano de efetivação dos direitos referentes à 
Ação das Pastorais Sociais, CEBs e vida, à saúde, à alimentação, à  
Organismos para o triênio 2013- educação, ao esporte, ao lazer, à 
2 0 1 4 ;  5 .  D e b a t e  e  profissionalização, à cultura, à 
encaminhamento sobre os  dignidade, ao respeito, à liberdade 
representantes da Articulação das e à convivência familiar e 
Pastora is  Soc ia is ,  CEBs e comunitária” 
Organismos no Conselho de O Pamencriando acontece 
Pastoral e na equipe do Fundo todos os anos e agrega os Núcleos 
Arquidiocesano de Solidariedade. de Base acompanhados pela 

Informações com Conceição PAMEN. Na ocasião acontece uma 
Almeida ou Francisco Vladimir (85) troca das experiências realizadas 
Tel. 3388.8701, 3388.8703, pelos grupos através de oficina de 
3388.8702. arte, educação e apresentação dos 

resultados das oficinas.
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Serviço: alimentação, durante toda a 
Data: 26 de outubro de 2013. Assembleia. Quem puder, solicite a 
Horário: das 8h30min ás 12h. contribuição de sua paróquia.
Loca l:  Paróquia Nossa 

Senhora das Dores
Endereço: Avenida Bezerra de 

Meneses, s/n. 
Contatos: Joana – (85) 

8901.5167; Tita - 8599.3109; 
Rosemare:8847.2164.

De 25 a 27 de outubro 
acontece no Centro Frei Humberto 
(MST), na Rua Paulo Firmeza, 445, 
bairro São João do Tauape, a 
assembleia anual da Pastoral 
Carcerária do Regional Nordeste I 
da CNBB. Os participantes irão 
“escutar e falar” das vivências 
“atrás das grades” e, a partir delas, 
aprofundar as questões inerentes à 
política penitenciária, cada vez 
mais, complexa e desafiadora, diz 
a Carta Convite. Acontecerá 
também um momento de avaliação 
da metodologia de trabalho e de 
renovação das motivações que 
sustentam o engajamento pastoral 
no Ceará. Não tem limite de vagas, 
mas é recomendado que todos 
estejam presentes na abertura, 
sexta-feira. Dentro das condições 
de cada um, a Pastoral solicita uma 
contr ibu ição de R$ 50,00 
(cinquenta reais) para os custos de 

5ª festa da Vida - 2013
Acontecerá dia 15 de 

dezembro, na Paróquia Nossa 
Senhora da Saúde, Mucuripe, a 
quinta edição da Festa da Vida, ano 
2013, das 10 às 16 horas. Este ano 
o tema do evento é Juventude: 

Pastoral Carcerária Encontro, Esperança e Profecia. 
Agende-se e não deixe de 

prestigiar. Informações: (85) 
3388-8701.
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Faculdade Católica de 
Fortaleza

Homenagem a São 
João Maria Vianney

1º Encontro da Igreja 
Católica na Amazônia 

Eclesiástico, além da Igreja da 
Prainha (Nossa Sra. da Conceição e 
do Outeiro da Prainha). 

A Faculdade Católica de 
Fortaleza realiza no dia 18 de 
outubro, das 7h30min às 11h no 
Aud i tó r i o  Cen t ra l  Ca rdea l  
Lorscheider, a abertura do 
sesquicentenário: 150 anos de  O Seminário Propedêutico 
fundação do Seminário da Prainha. homenageia São João Maria 

Será um momento marcante Vianney, realizando um tríduo de 
para recordar festivamente a 24 a 26 de outubro, às 19h, 
criação da Instituição que ficou i n i c i ando  com ce l eb ra ção  
conhecida na história eclesiástica e Eucarística. Após as missas haverá 
patrimonial do Ceará e do Brasil quermesse com comidas típicas e 
como “Seminário da Prainha”, local atrações musicais. No dia 26 
que por anos formou unicamente haverá um jantar beneficente para 
os candidatos ao ministério ajudar nas reformas do seminário. 
ordenado, seminaristas das Os ingressos podem ser adquiridos 
diversas dioceses do Ceará e dos com os padres e seminaristas do 
estados vizinhos. A partir de 1967, Propedêutico. Informações: (85) 
abriu-se como Instituto para a 3290-1045/3290-7694.
formação, também, de leigos e 
leigas, colaborando eficazmente 
com a sociedade através da 
formação do cidadão nos âmbitos 
filosófico e teológico, sempre sobre 
a base dos valores evangélicos, A Comissão Episcopal da 
éticos e morais. CNBB para a Amazônia promove, 

Hoje abriga a Faculdade de 28 a 31 de outubro, o 1º 
Católica de Fortaleza – FCF, criada Encontro da Igreja Católica na 
pelo Arcebispo Metropolitano de Amazônia brasileira. O evento 
Fortaleza e Chanceler, Dom José deverá reunir, na Casa de Encontro 
Antônio Aparecido Tosi Marques, Maromba, em Manaus (AM), os 
em 28 de agosto de 2009, a Cúria bispos da Amazônia Legal, 
Arquidiocesana, o Tr ibunal coordenadores e coordenadoras de 
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pastoral, religiosos e religiosas, 
leigos, leigas e outros convidados. 
O objetivo é discutir a realidade 
político-social, econômica, cultural 
e religiosa da Amazônia brasileira, 
bem como o contributo da Igreja 
Católica para a promoção e defesa 
da vida dos habitantes dessa 

A Assembleia da 5ª Semana 
R e g i ã o  e  d e  s u a  r i c a  

S o c i a l  B r a s i l e i r a  r e u n i u  
biodiversidade.

movimentos sociais, pastorais 
Criada em abril de 2003, a 

sociais e comunidades, dos dias 2 a 
Comissão Episcopal para a 

7 de setembro de 2013, em 
Amazônia é a expressão do 

Brasília-DF, Brasil, e assumiu 
compromisso dos bispos do Brasil, 

solicitar ao Papa Francisco que ele 
selado no pacto de apoio solidário e 

convoque uma Assembleia Global 
fraterno à Igreja na Região. Os 

para a Defesa da Vida na Terra. Os 
principais objetivos da Comissão é 

cristãos e membros de outras 
sensibilizar os brasileiros frente à 

religiões, como também pessoas 
complexa realidade e favorecer o 

de boa vontade, através de um 
despertar e o aprofundar da 

abaixo-assinado farão essa 
c o n s c i ê n c i a  m i s s i o n á r i a ,  

solicitação ao Papa. Trata-se de 
atendendo ao apelo provindo da 

uma convocação global para que 
Igreja que se encontra na 

urgentemente toda a humanidade 
Amazônia: “Dai-nos de vossa 

possa debater e realizar ações em 
pobreza”. Para isso a Comissão cria 

defesa das pessoas e da Terra.
e  c o o r d e n a  p r o j e t o s  d e  

A 5ª Semana Social é 
solidariedade e programas afins, 

promovida pela Conferencia 
a t r a v é s  d a  p a r t i c i p a ç ã o  

Nacional dos Bispos do Brasil – 
corresponsável e fraterna de todas 

CNBB – através da Comissão 
as dioceses no Brasil.

Episcopal para o Serviço da 
Em 2009, na sua Assembleia 

Caridade Justiça e Paz. O evento, 
Geral, a CNBB aprovou a realização 

que é um processo em curso desde 
da Semana Missionária para a 

2011, analisou a realidade 
Amazônia, na última semana de 

brasileira e global, escutou os 
outubro.

clamores populares e celebrou a 
Mais informações: Comissão 

caminhada dos movimentos sociais 
Episcopal para a Amazônia

e das igrejas, na defesa e na 

Carta Pública ao Papa 
Francisco: 
Convocação para a 
defesa da vida na 
Terra
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promoção da vida. A Semana bilhões não têm água potável e 2,4 
Social Brasileira acontece há vinte bilhões não têm saneamento 
anos e tem contribuído no debate básico), pelas guerras, pela 
com a sociedade para proposições destruição do meio ambiente 
de iniciativas para a superação das (solos, água, biodiversidade, ar) e, 
desigualdades sociais e regionais. sobretudo,  pa i ra  sobre  a  
É um esforço conjunto das humanidade e todas as formas de 
organizações sociais na defesa dos 
direitos humanos e da natureza 
como expressão da solidariedade e 
da profecia cristã.

Informações e adesões: Irmã 
Claudina Scapini – CNBB – SES q 
801 CB Cep 70200014 – Brasília- 
D F  –  B r a s i l .  E - m a i l :  

.

Íntegra do abaixo-assinado:

Car íss imo Irmão Papa 
Francisco, vida a ameaça assombrosa das 

Nós, abaixo-assinados, mudanças climáticas, motivadas 
cristãos e membros de outras também pela ação inescrupulosa 
religiões, apoiamos a proposta da dos grandes grupos econômicos.
5ª Semana Social Brasileira, O Documento de Aparecida 
promovida pela Conferência afirma que vivemos não apenas 
Nacional dos Bispos do Brasil uma época de mudanças, mas 
(CNBB), enviando-lhe essa carta uma mudança de época (cf DAp 
pública com um pedido muito 44). Um sistema consumista e 
especial: que o senhor convoque p r e d a d o r  c o m o  o  a t u a l  
uma Assembleia Global para a compromete o presente e o futuro 
defesa da vida na Terra. para o conjunto da humanidade e 

Hoje a vida está ferida de toda a comunidade de vida que 
morte pela fome (900 milhões de compõe o planeta.
pessoas no mundo), pela sede (1,2 Quando Deus criou a Terra, a 

mobilidadehumana@cnbb.org.br

Carta Pública ao Papa 
Francisco
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confiou aos homens e mulheres Fazemos-lhe este pedido 
para que “a cultivassem e a como uma forma de contribuir com 
guardassem” (cf Gen. 2,15). Após a efetivação de seus gestos, os 
o dilúvio, quando Noé saiu da Arca quais nos interpelam a uma 
com seus familiares e todos os postura de cuidado e proteção da 
animais que nela estavam, Deus vida ameaçada. Gestos estes 
fez com eles uma aliança exp ressos  em sua  i da  a  
primordial, dizendo-lhes que “de Lampedusa, na Jornada Mundial da 
minha parte, vou estabelecer Juventude no Brasil, na visita aos 
minha aliança convosco e com imigrantes na Itália, no jejum 
vossa descendência, com todos os contra as guerras. Reconhecemos 
seres vivos que estão convosco, que o senhor tem autoridade moral 
aves, animais domésticos e e espiritual para tal convocação.
selvagens, enfim, com todos os Esta iniciativa, partindo do 
animais da Terra que convosco senhor, para ouvir os especialistas 
saíram da Arca” (cf Gen. 9, 9-10). de todo o mundo, assim como os 
O apóstolo Paulo afirma que povos originários impactados pela 
“também a própria criação espera destruição de seu ambiente, os 
ser libertada da escravidão da afetados e refugiados pelas 
corrupção, em vista da liberdade mudanças climáticas, as vítimas da 
que é a glória dos filhos de Deus” fome e da sede, seguramente será 
(cf Rom. 8, 21). Deus ama tudo acolhida em todo o Planeta, 
que criou e ordenou-nos que abrindo caminhos novos para a 
cuidássemos da integridade da superação desta situação que 
criação. aflige a humanidade.

Os povos tradicionais e Com profundo respeito e um 
originários e, ultimamente, os abraço fraterno, no espírito de São 
cientistas têm denunciado que Francisco de Assis, em comunhão 
todas as formas de vida correm com todas as formas de vida e toda 
risco na face da Terra. Porém não a humanidade, apoiamos as 
existe uma resposta à altura a este iniciativas nas quais o senhor tem 
desafio no momento da história da se empenhado na defesa e 
parte do mundo político e promoção da vida, confirmando 
econômico. Como o senhor tem nosso pedido nesse abaixo-
afirmado, não podemos aceitar assinado.
passivamente essa globalização da Brasília-DF, 16 de setembro 
indiferença. de 2013
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Agenda da Arquidiocese novembro de 2013

Dia............Hora ........Evento ..................................................................................................................................................Local
1 .................8h00min ...Audiências ........................................................................................................................Residência Arquiepiscopal
...................16h00min .Missa e Bênção do Seminário de Itapipoca em Fortaleza .....................................................................Maracanaú
2 .................7h00min ...Missa na Cripta da Catedral Metropolitana ...............................................................................................Fortaleza
...................10h00min .Missa no Cemitério São João Batista............................................................................................................Fortaleza
3 .................19h00min .Crisma no Santuário da Mãe da Divina Providência............................................................São Diogo, Fortaleza
5 .................9h00min ...Equipe de Formadores do Seminário de Teologia......................................................Residência Arquiepiscopal
...................18h30min .Missa no Seminário de Filosofia....................................................................................Antônio Bezerra, Fortaleza
...................20h00min .Encontro com os seminaristas de 3º. Ano de Filosofia...............................................Antônio Bezerra, Fortaleza
6 .................9h00min ...Audiências ........................................................................................................................Residência Arquiepiscopal
7 .................18h30min .Missa no Seminário de Teologia .................................................................................................Castelão, Fortaleza
...................20h00min .Encontro com os seminaristas de 4º. Ano de Teologia ............................................................Castelão, Fortaleza
8 .................9h00min ...Missa – 80 Anos do Colégio Juvenal de Carvalho............................................................Catedral Metropolitana
...................17h30min .Conselho Arquidiocesano de Assuntos Econômicos ............................................................Cúria Metropolitana
9 .................8h00min ...Encontro com os Seminaristas da Arquidiocese..............................................................Seminário Propedêutico
10 ...............16h00min .Crisma na Igreja de São José......................................................................................................Barroso II, Fortaleza
11 ...............9h00min ...Encontro com seminaristas Diáconos ...........................................................................Residência Arquiepiscopal
11 a 14 ....... .... ..............Encontro com os padres até 5 Anos de Ordenação..........................................................................Guaramiranga
14 a 17 ....... .... ..............Visita Pastoral na Paróquia São João Eudes ..........................................................Luciano Cavalcante, Fortaleza
18 a 21 ....... .... ..............CONSER NE1 – Ceará – na Casa de Encontros das Irmãs Josefinas ..................................Cajazeiras, Fortaleza
22 ...............9h00min ...Encontro com Diretores Espirituais dos Seminários da Arquidiocese............................Seminário de Filosofia
...................15h00min .Colégio de Consultores da Arquidiocese de Fortaleza ..............................................Residência Arquiepiscopal
...................19h00min .Missa de ENCERRAMENTO DO ANO DA FÉ e ABERTURA DO ANO DA ESPERANÇA .........Catedral 
23 ...............16h00min .Crisma na Paróquia SS Trindade ...........................................................................................José Walter, Fortaleza
24 ...............8h00min ...Missa na TVC.....................................................................................................................Dionísio Torres, Fortaleza
25 ...............19h00min .Missa no Novenário de Nossa Senhora das Graças .............................................Parque Santa Maria, Fortaleza
26 ...............19h00min .Missa das I Vésperas de Nossa Senhora das Graças.....................................................................Ideal, Aracoiaba
27 ...............15h00min .Missa de Nossa Senhora das Graças...............................................................................................Tabuba, Caucaia
28 ...............18h00min .Missa de Encerramento do Ano Letivo no Seminário Propedêutico.........................Henrique Jorge, Fortaleza
29 ...............18h00min .Missa de Encerramento do Ano Letivo no Seminário de Filosofia..........................Antônio Bezerra, Fortaleza
30 ...............9h00min ...Conselho Arquidiocesano de Pastoral .............................................Centro de Pastoral “Maria, Mãe da Igreja”
...................18h00min .Missa de Encerramento do Ano Letivo e Ministérios no Seminário de Teologia................Castelão, Fortaleza 

DIA ...........HOR .........ATIVIDADE.....................................................................................................................................................LOCAL
1 ................. .... ..............REM São José – Paróquia Divino Espírito Santo: Festa do Padroeiro........................................Cidade Dois Mil
1 .................19h ............RE São Pedro e São Paulo: Entrega Capela Missionária ...........................................................................................
2 ................. .... ..............Comemoração de todos os fiéis defuntos....................................................................................................................
3 ................. .... ..............Solenidade de Todos os Santos.....................................................................................................................................
3 .................8h ..............REM NS Assunção: Reunião da Urgência Casa da Iniciação à vida cristã ................................Conjunto Ceará
3 .................8-12h.........REM Sagrada Família: Curso para MESC....................................................................................................Pajuçara
3 ................. .... ..............REM NS Conceição: Encontrão do MESC ................................................................................................Messejana
3 ................. .... ..............REM Bom Jesus: Reunião da Pastoral do Batismo para articulação e formação .................................São Pio X
4 .................17h30 ........Pastorais Sociais, CEBs e Organismos: Reunião da equipe de articulação ..............................................CPMMI
4 .................14h ............PPR: Reunião dos agentes da pastoral...........................................................................................................CPMMI
4 .................19h ............REM NS Assunção: Urgência Casa da Animação Bíblica – Escola de Formação .................Carlito Pamplona
4-5 .............. .... ..............CNBB NE 1: Comissão Regional de Presbíteros – confraternização do clero.........................................Mundaú
5 .................8h30 ..........CRB: Reunião da Diretoria......................................................................................................................Sede da CRB
5 .................9h ..............Arquidiocese: Reunião coordenação pastoral ..............................................................................................CPMMI
5 .................9h ..............Arcebispo: Reunião com os Formadores do Seminário de Teologia ....................................Seminário Teologia
5 .................19h30 ........Pastoral Familiar: Comissão Arquidiocesana...............................................................................................CPMMI
6 ................. .... ..............CRB: Encontro dos Formadores.............................................................................................................Sede da CRB
6 .................18h30 ........REM São José: Reunião da Coordenação ...............................................................................................Sala Região
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6 .................19h ............REM NS Assunção: Urgência Casa da Animação Bíblica – Escola de Formação .................Carlito Pamplona
7 .................8h ..............RE São Pedro e São Paulo: Encontro do Clero ............................................................................................Cascavel
7 .................8h30 ..........REM São José: Reunião dos Presbíteros ........................................................................................................CPMMI
7 .................9h ..............CAL: Reunião Coordenação.................................................................................................................Casa do Leigo
7 .................14h30 ........REM Sagrada Família: Coordenação Pastoral ...........................................................................................Escritório 
7 .................16h ............REM Sagrada Família: Conselho Econômico.............................................................................................Escritório 
7 .................20h ............ECC: Reuniões dos Conselhos Setoriais.....................................................................................................Paróquias
7 ................. .... ..............RE NS Palma: Visita Episcopal.....................................................................................................................Mulungu
8 .................17h30 ........Arquidiocese: Conselho Econômico...................................................................................................................Cúria 
8-10 ............ .... ..............Pastorais Sociais, CEBs e Organismos: Assembleia anual..........................................................................CPMMI
8-10 ............ .... ..............CNBB NE 1: Assembleia Pastoral Vocacional ..................................................................................................Crato
9 ................. .... ..............REM Bom Jesus - Setor Juventude: DNJ.........................................................................................................Nazaré
9 ................. .... ..............PPR: Retiro com o povo da rua.....................................................................................................................................
9 .................8h ..............Diaconato Permanente: Reunião Geral..........................................................................................................CPMMI
9 .................8h ..............REM NS Prazeres: Encontro Mariano ....................................................................................................Guadalajara
9 .................8h ..............REM NS Prazeres: Reunião Setor Juventude ........................................................................................Guadalajara
9 .................8h ..............REM NS Prazeres: Pastoral do Dizimo ..................................................................................................Guadalajara
9 .................8h ..............REM NS Prazeres: 2ª Urgência: Igreja casa de Iniciação à Vida Cristã .............................................Guadalajara
9 .................8h ..............RE NS Palma – Past. Vocacional: Encontro...............................................................................................Salesianas
9 .................8h ..............Catequese: Coordenação Arquidiocesana.....................................................................................................CPMMI
9 .................8 a 13h ......RE São Pedro e São Paulo: Assembleia do Setor Juventude ..................................................................Guanacés
9 .................8h ..............IAM:  Escola Formação Animação Missionária ..........................................................................................CPMMI
9 .................8h30 ..........Pastoral do Dízimo: Equipe arquidiocesana.................................................................................................CPMMI
9 .................8h30 ..........REM NS Assunção: Reunião da Comissão Igreja a serviço da vida .......................................................................
9 .................8h30 ..........REM São José: Equipes Paroquiais de Liturgia ..............................................................................................Fátima
9 .................8h30 ..........REM São José: Reunião das Equipes Paroquiais das Urgências ...............................................................CPMMI
9 .................8h30 ..........REM São José: Reunião do Setor Juventude ..............................................................................................................
9 .................8h30/11h30 Arquidiocese: Encontro de Formação da Campanha para Evangelização. ..........................................CPMMI
9 .................9h ..............REM Sag. Família: Encontro Setor Juventude ............................................................................................Pajuçara
9 .................9h ..............Arcebispo: Reunião com os seminaristas da Arquidiocese .................................................Semin. Propedêutico
9 .................13h ............CEBs: Reunião coordenação arquidiocesana................................................................................................CPMMI
9 .................14h ............REM NS Assunção: Reunião da Juventude.......................................................................................Álvaro Weyne
9 .................15h ............REM Bom Jesus - Pastoral Dízimo: Formação......................................................................................Planalto Pici
9 .................15h ............Pastoral Familiar: Conselho Arquidiocesano ...............................................................................................CPMMI
9 ................. .... ..............RE NS Palma: Encontro de Vocacionados.................................................................................................Salesianas
9 ................. .... ..............RE NS Palma: Acolhimento Capela Ano da Fé .................................................................................................Ideal
9-10 ............ .... ..............CNBB NE 1: Assembleia Dimensão Missionária .......................................................................................................
9-10 ............ .... ..............REM Sag. Família: Curso Ministro da Palavra ..........................................................................................................
10 ............... .... ..............Juventude Missionária: Retiro ......................................................................................................................................
10 ...............7h30 ..........ECC: Aprofundamento de 3ª Etapa – toda a Arquidiocese......................................................................................
10 ...............8-12h.........REM Sagrada Família: Curso para MESC....................................................................................................Pajuçara
11 ............... .... ..............CNBB NE 1: Encontro Regional de Liturgia...............................................................................................Fortaleza
11 ...............8h ..............REM Sagrada Família: Lazer do Clero ........................................................................................................................
11 ...............18h ............REM NS Prazeres: Coordenação da Região ..........................................................................................Guadalajara
11 ...............19h ............REM NS Assunção: Urgência Casa da Animação Bíblica – Escola de Formação .................Carlito Pamplona
11 ...............19h30 ........FAMEC: Reunião da coordenação .......................................................................................................Res Episcopal
12 ...............9h ..............RE Praia S. Pedro e S. Paulo: Reunião da equipe de coordenação .........................................................Guanacés
13 ...............19h ............REM NS Assunção: Urgência Casa da Animação Bíblica – Escola de Formação .................Carlito Pamplona
14 ...............9h ..............CAL: Reunião Coordenação.................................................................................................................Casa do Leigo
14-17 .......... .... ..............Arquidiocese: Visita Pastoral à Paróquia São João Eudes na REM NS da Conceição: .....Luciano Cavalcante
15 ...............19h ............Pastoral da Sobriedade: Reunião do Conselho.............................................................................................CPMMI
15-17 .......... .... ..............CNBB NE 1: Nordestão de Catequese....................................................................................................Maceió - AL
16 ...............8h ..............REM NS Prazeres: Pastoral Familiar .....................................................................................................Guadalajara
16 ...............8h ..............REM NS Prazeres: 5ª Urgência Igreja a Serviço da Vida Plena para Todos .....................................Guadalajara
16 ...............8-16h.........RE São Pedro e São Paulo: Escola Formação .............................................................................................Guanacés
16 ...............8h30 ..........REM NS Assunção: Reunião da Comissão Urgência Igreja Comunidade de Comunidades..............................
16 ...............8h30 ..........REM São José: Reunião Pastoral Vocacional.........................................................................................São J. Tadeu
16-17 .......... .... ..............Pastoral Vocacional: Encontro Diocesano ...........................................................................................Propedêutico
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16-17 .......... .... ..............Pastoral Familiar: 59º Encontro Regional da PF.........................................................................................Fortaleza
17 ...............8-12h.........REM Sagrada Família: Curso para MESC....................................................................................................Pajuçara
17 ...............8h ..............Pastoral dos Migrantes: Planejamento ..........................................................................................................CPMMI
18 ............... .... ..............CNBB NE 1: Coordenação Pastorais Sociais ..........................................................................................CNBB NE 1
18 ...............19h ............REM NS Assunção: Urgência Casa da Animação Bíblica – Escola de Formação .................Carlito Pamplona
18-24 .......... .... ..............CAL: Semana do Leigo...................................................................................................................................................
19 ...............8h ..............Comissão de Sustentação dos Presbíteros.....................................................................................................CPMMI
19-21 .......... .... ..............CNBB NE 1: Conselho Episcopal Regional (CONSER).........................................................Casa Irmãs Josefinas
20 ...............17h ............PASCOM: Coordenação arquidiocesana ......................................................................................................CPMMI
20 ...............19h ............REM NS Assunção: Urgência Casa da Animação Bíblica – Escola de Formação .................Carlito Pamplona
21 ...............8h30 ..........Comissão Arquidiocesana de Presbíteros ...................................................................................................................
21 ...............9h ..............Reunião Comissão do Fundo de Solidariedade ...........................................................................................CPMMI
21 ............... .... ..............CAL: Dia de Formação............................................................................................................................Sem. Prainha
21 ...............16h30 ........CAL e Coordenação Arquidiocesana de Catequese: Programa “A voz do Laicato”............Rádio Dom Bosco
22 ...............8h30 ..........Caritas Arquidiocesana: Assembleia anual ..................................................................................................CPMMI
22 ...............14h30 ........CRB: Serviço de Animação Vocacional – Lazer..........................................................................................................
22 ............... .... ..............Pastoral Afro: Semana da Consciência Negra ............................................................................................................
22-24 .......... .... ..............Pastoral da Sobriedade: Congresso ...................................................................................................................Crato
22-24 .......... .... ..............IAM:  Encontro de Formação de Assessores ...................................................................................................Sobral
23 ...............8h ..............REM NS Assunção: Reunião da Comissão da Urgência Igreja Estado Permanente de Missão .........................
23 ...............8 a 12.........REM Sagrada Família: Assembleia avaliativa e eletiva ............................................................................................
23 ...............8h ..............REM NS Prazeres: 1ª Urgência igreja Estado Permanente de Missão.......................................................Capuan
23 ...............8h ..............REM NS Prazeres: Encontro das secretárias e secretários das Paróquias e Áreas Pastorais..........Guadalajara
23 ...............8h ..............REM NS Prazeres: 3ª Urgência Igreja Lugar de animação Bíblica da Vida e Pastoral ...................Guadalajara
23 ...............8 a 16h ......RE São Pedro e São Paulo: Assembleia de Avaliação ..............................................................................Guanacés
23 ...............8h30 ..........PAMEN: Seminário de Avaliação ..................................................................................................................CPMMI
23 ...............8h30 a 17hPastoral da AIDS do Regional Nordeste 1: Assembleia de avaliação e planejamento...........................CPMMI
23 ...............8h30 ..........REM São José: Assembleia Avaliativa e Eletiva ..........................................................................................CPMMI
23 ...............8h30 ..........REM NS Conceição: Assembleia eletiva ...................................................................................................Messejana
23 ...............14h30 ........REM NS Conceição: Encontro dos Ministros da Palavra .......................................................................Messejana
23 ...............15h ............ECC: Reunião do Conselho Arquidiocesano................................................................................................CPMMI
23 ............... .... ..............REM Sagrada Família: Colação dos Ministros da Palavra. .............................................Paróquia Menino Jesus
23 ............... .... ..............RE São Francisco: Assembleia da Região ....................................................................................................Paramoti
23 ............... .... ..............RE NS Palma: Reunião 5ª urgência ...............................................................................................................Baturité
23 ............... .... ..............REM Bom Jesus: Reunião do Conselho para acompanhamento das urgências ......................Nazaré, Montese
24 ............... .... ..............Solenidade de Cristo Rei, Dia do Leigo, Encerramento do Ano da Fé e  Abertura da 
................... .... ..............Campanha para Evangelização.....................................................................................................................................
24 ............... .... ..............REM São José – Paróquia Cristo Rei: Festa do Padroeiro ...........................................................................Aldeota
24 ...............8h ..............REM São José: Encontro da Catequese – Avaliação e Planejamento.............................São Vicente e Cristo Rei
24 ...............8-12h.........REM Sagrada Família: Curso para MESC....................................................................................................Pajuçara
24 ...............15h30 ........Pastoral dos Surdos: Encontrão.............................................................................................................NS Assunção
25 ...............19h ............REM NS Assunção: Urgência Casa da Animação Bíblica – Escola de Formação .................Carlito Pamplona
26 ...............8h30 ..........Pastoral Carcerária: reunião da coordenação ..............................................................................................CPMMI
26 ...............18h30 ........Festa da Vida: Reunião ampliada...................................................................................................................CPMMI
26-01 .......... .... ..............Congresso Missionário Latino-Americano ..............................................................................................Venezuela
27 ...............19h ............REM NS Assunção: Urgência Casa da Animação Bíblica – Escola de Formação .................Carlito Pamplona
28 ...............9h ..............REM NS Assunção: Encontro do Clero ......................................................................................................................
28 ............... .... ..............RE NS Palma: Lazer dos Padres.........................................................................................................................Ocara
29 ............... .... ..............CNBB NE 1: Reunião da CBJP ..................................................................................................................Sede CNBB
29 ...............9h ..............Arquidiocese: Reunião Equipe de Campanhas............................................................................................CPMMI
29 ............... .... ..............RE São Francisco: Confraternização da Equipe do Catecumenato...........................................................Canindé
29 ...............20h ............ECC: Confraternização do Conselho Arquidiocesano ..................................................................Salanda's Buffet
29-01 .......... .... ..............CNBB NE 1: Encontro Regional de Catequese............................................................................................Meruoca
30 ...............8h ..............REM NS Prazeres: Curso para novos ministros – MESC ....................................................................Guadalajara
30 ...............8h ..............RE São Pedro e São Paulo: Encontro de Formação...................................................................................Guanacés
30 ...............9h ..............Conselho Arquidiocesano de Pastoral...........................................................................................................CPMMI
30 ...............9h ..............Coroinhas: Encontro arquidiocesano...........................................................................................................................
30 ............... .... ..............REM Bom Jesus: Confraternização da coordenação..................................................................................................
30 ............... .... ..............REM São José: MESC – Investidura .............................................................................................................................
30 ............... .... ..............RE NS Palma: Encontro dos Ministros ......................................................................................................Aracoiaba
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³Contribuição Paroquial - setembro 2013
H I S T Ó R I C O

REGIÃO SÃO JOSÉ último mês % último mês

recebido referente VALOR recebido referente VALOR

01- Paróq.N.Sra.Lourdes - Dunas ago/13 ago/13 878,30           3 ago/13 ago/13 263,49       

02-  São Benedito ago/13 ago/13 1.918,60        3 ago/13 ago/13 504,60       

03-  Navegantes set/13 set/13 3.831,43        3 set/13 set/13 1.149,43   

04-  Catedral ago/13 ago/13 2.081,40        5 ago/13 ago/13 1.040,70   

05-  Cidade 2000 jul/13 jul/13 1.903,14        3 jul/13 jul/13 570,95       

06-  Cristo Rei ago/13 ago/13 3.546,40        3 ago/13 ago/13 1.063,92   

07-  Fátima set/13 set/13 17.755,98      5 set/13 set/13 8.877,99   

08-  Monte Castelo jul/13 jul/13 1.683,14        5 jul/13 jul/13 841,57       

09-  Mucuripe ago/13 ago e Festa/13 8.247,24        5 ago/13 ago/13 1.614,67   

10-  Santa Luzia ago/13 ago/13 4.290,40        5 ago/13 ago/13 2.145,20   

11-  São Vicente de Paulo ago/13 ago/13 9.332,16        5 ago/13 ago/13 4.666,08   

12- Santuario Sag.Coração de Jesus jun/13 10

13- Paróquia N.Sra. Da Paz ago/13 ago/13 9.058,14        5 ago/13 ago/13 4.529,07   

14- Paróquia N.Sra. Do Carmo ago/13 ago/13 2.724,99        5 ago/13 ago/13 1.362,49   

15- Paroquia N.Sra. Dos Remédios ago/13 ago/13 1.396,85        3 ago/13 ago/13 419,06       

16-  Tauape ago/13 ago/13 1.548,80        3 ago/13 ago/13 464,64       

17-  São Gerardo ago/13 ago/13 3.982,36        5 ago/13 ago/13 1.991,18   

18-  Piedade ago/13 ago/13 4.874,76        5 ago/13 ago/13 2.437,38   

19-  Parquelandia ago/13 ago/13 1.586,60        5 ago/13 ago/13 793,30       

20-  N.Sra.das Dores ago/13 ago/13 3.099,98        3 ago/13 ago/13 929,99       

21- Capela Santa Filomena ago/13 ago/13 2.836,00        10

22-  São José - Papicu ago/13 ago/13 1.807,18        3 ago/13 ago/13 542,16       

23- Capela Menino Jesus de Praga ago/13 10

24- Reitoria São Judas Tadeu set/13 set/13 1.569,10        3 set/13 set/13 470,73       

25- Igreja da Prainha ago/13 ago/13 851,54           10

26- N.Sra.Aparecida-Praia Futuro ago/13 ago/13 772,17           3 ago/13 ago/13 231,66       

27- Paróq.N.Sra.de Lourdes - B. Ellery ago/13 ago/13 1.314,20        3 ago/13 ago/13 394,26       

TOTAL  1 92.890,86      TOTAL  1 37.304,52 

01- S.Fcº de Assis - Canindezinho jul/13 3 jul/13

02- Área Past. do Planalto do Pici ago/13 ago/13 1.377,19        3 ago/13 ago/13 413,16       

03-  Nazaré e Capelas ago/13 ago/13 7.337,69        10

04-  Vila União ago/13 ago e Festa/13 3.036,78        5 ago/13 ago/13 575,30       

05-  Parangaba jul/13 jul/13 7.337,40        5 jul/13 jul/13 3.246,60   

06-  S.Raimundo Nonato ago/13 ago/13 2.729,80        3 ago/13 ago/13 818,94       

07-  São Pio X ago/13 ago/13 2.093,10        3 ago/13 ago/13 1.046,55   

MITRA  DE  FORTALEZA

Recebido Setembro/13 Recebido Setembro/13

COMISSÃO  DO  CLERO

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

REGIÃO BOM JESUS DOS AFLITOS último mês % último mês

continuação recebido referente VALOR recebido referente VALOR

08-  Bom Jardim jun/13 jun/13 3.760,81        5 jun/13 jun/13 1.880,41   

09-  Henrique Jorge ago/13 ago/13 3.747,41        3 ago/13 ago/13 1.124,22   

10-  João XXIII ago/13 ago/13 5.640,41        3 ago/13 ago/13 1.692,12   

11- Paroq.N.Sra.Aparecida-Montese ago/13 ago/13 2.673,70        5 ago/13 ago/13 1.336,85   

12- Paroquia N.Sra.de Salete ago/13 abril a ago/13 8.509,50        3 ago/13 abr-ago/13 2.552,85   

13- Área Past. Santa Paula Frassinetti jul/13 jul/13 617,79           3 jul/13 jul/13 185,34       

TOTAL  2 48.861,58        TOTAL  2 14.872,34 

01-  São Pedro - Barra do Ceará ago/13 ago/13 1.861,10        3 ago/13 ago/13 558,33       

02-   Granja Portugal(abr11a jn.12) ago/13 jul e ago/13 3.792,13        3 ago/13 jul e ago/13 1.137,63   

03- Área Past. do Alvaro Weyne ago/13 ago/13 2.110,90        3 ago/13 ago/13 635,98       

04- Área Past. do Genibaú ago/13 5 ago/13

05-  N.Sra.Assunção ago/13 ago/13 5.406,85        5 ago/13 ago/13 2.403,78   

06-  Antonio Bezerra ago/13 ago/13 3.224,93        5 ago/13 ago/13 1.611,25   

07-  Carlito Pamplona ago/13 jul e ago/13 6.490,54        5 ago/13 jul e ago/13 3.245,25   

08-  Conjunto Ceará set/13 set/13 3.121,17        5 set/13 set/13 1.560,58   

09-  Cristo Redentor jul/13 5 jul/13

10-  Jardim Iracema jul/13 Jun-jul/festa/13 5.739,71        3 jul/13Jun-jul-festa/13 1.288,31   

11-   N.Sra.das Graças-Pirambu ago/13 ago/13 1.400,00        3 ago/13 ago/13 420,00       

12- Paróquia S.Pedro e S.Paulo ago/13 ago/13 2.671,95        3 ago/13 ago/13 801,59       

13- Área Past. São Fcº - Vila Velha jul/13 jun e jul/13 2.195,80        3 jul/13 jun e jul/13 658,65       

14- Área Past. Nossa Senhora ago/13 Mai-ago/13 9.898,98        5 ago/13 Mai-ago/13 4.949,49   

TOTAL  3 47.914,06      TOTAL  3 19.270,84 

01-  Aerolandia ago/13 ago/13 1.982,00        10

02-  Manoel Sátiro jul/13 jun e jul/13 3.804,15        3 jul/13 jun e jul/13 1.141,25   

03-  N.Sra. Da Glória e Capelas ago/13 ago/13 14.753,16      5 ago/13 ago/13 7.376,58   

04-  Alto Alegre (08-12/10..01/11) ago/13 ago/13 1.025,00        3 ago/13 ago/13 307,50       

05-  Dias Macedo ago/13 ago/13 2.028,78        3 ago/13 ago/13 608,63       

06-  Eusébio ago/13 ago/13 2.205,06        5 ago/13 ago/13 1.102,53   

07-  Lagoa Redonda jul/13 jul/13 748,46           3 jul/13 jul/13 224,54       

08-  Ssma. Trindade ago/13 ago/13 4.173,24        3 ago/13 ago/13 1.251,90   

09-  Maraponga ago/13 ago/13 2.665,19        3 ago/13 ago/13 799,56       

10-  Messejana ago/13 ago/13 4.812,27        5 ago/13 ago/13 2.406,14   

11-  Mondubim ago/13 ago/13 3.856,94        10

12-  São Diogo - Cajazeiras ago/13 ago/13 1.610,65        3 ago/13 ago/13 483,20       

13-  São João Eudes jul/13 jul/13 4.056,19        5 jul/13 jul/13 1.166,63   

14-  São José - Edson Queiroz ago/13 ago/13 1.873,28        3 ago/13 ago/13 561,99       

15- Sag.Cor.de Jesus e Stª Luzia-Pedra jul/13 3 jul/13

16- N.Sra.das Graças-Pq.Stª Mª ago/13 ago/13 1.125,95        3 ago/13 ago/13 338,39       

17- N.Sra.Mãe Ssma.-Pq.Dois Irmãos ago/13 ago/13 3.097,40        3 ago/13 ago/13 929,20       

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

19-  Conjunto Palmeira ago/13 ago-Festa/13 3.009,82        3 ago/13 ago/13 902,95       

20- Area Past.N.Sra.do Brasil ago/13 ago/13 819,00           10

21- Área Past. do Barroso ago/13 ago/13 1.309,91        3 ago/13 ago/13 392,97       

TOTAL  4 58.956,45      TOTAL  4 19.993,96 

REGIÃO  N.SRA.DA ASSUNÇÃO

REGIÃO METROP. - N.SRA DA CONCEIÇÃO

MITRA  DE  FORTALEZA COMISSÃO  DO  CLERO

Recebido Setembro/13 Recebido Setembro/13
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H I S T Ó R I C O

REGIÃO N.SRA DOS PRAZERES último mês % último mês

recebido referente VALOR recebido referente VALOR

01- N.Sra.Graças e S. Pedro - Icarai Fev/2012 3 Fev/2012

02- Área Past. do Araturi jul/13 3 jul/13

03- Área Past. do Conj.Ma.l Rondon ago/13 ago/13 427,85           10

04-  Parque Potira ago/13 ago/13 1.768,77        5 ago/13 ago/13 530,63       

05- Área Past. do Parque Guadalajara ago/13 ago/13 815,57           3 ago/13 ago/13 244,67       

06-  Parque Tabapuá ago/13 ago/13 1.030,43        3 ago/13 ago/13 309,13       

07-  Capuan ago/13 ago/13 2.007,16        3 ago/13 ago/13 545,97       

08-  Caucaia jul/13 jul/13 2.291,72        5 jul/13 jul/13 1.145,86   

09-  São Gonçalo do Amarante ago/13 ago/13 1.341,00        3 ago/13 ago/13 402,30       

10-  Conjunto Nova Metropole ago/13 ago/13 2.083,90        5 ago/13 ago/13 1.041,95   

11-  Pecem ago/13 ago/13 966,72           3 ago/13 ago/13 290,02       

12 - Planalto Caucaia set/13 set/13 1.238,00        3 set/13 set/13 371,40       

13-  Croatá ago/13 ago/13 797,02           3 ago/13 ago/13 239,10       

14- Área Past. São Miguel Arcanjo ago/13 ago/13 1.393,15        ago/13 ago/13 417,94       

TOTAL  5 16.161,29      TOTAL  5 5.538,97   

REGIÃO METROP.SAGRADA FAMILIA

01-  Guaiuba ago/13 ago/13 2.291,69        3 ago/13 ago/13 1.145,83   

02-  Itaitinga set/13 set/13 1.844,66        10

03-  Maranguape ago/13 ago/13 3.135,25        5 ago/13 ago/13 1.567,61   

04-  Maracanaú ago/13 ago/13 4.892,15        5 ago/13 ago/13 2.391,90   

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

06-  Pajuçara ago/13 ago/13 5.019,38        5 ago/13 ago/13 2.509,69   

07-  Tabatinga (Abr/11 a Mar/12) ago/13 ago-acordo/13 1.994,74        3 ago/13 ago-acor./13 598,33       

08-  Conj.Industrial ago/13 ago/13 1.708,64        5 ago/13 ago/13 512,60       

09-  Jereissati-Timbó ago/13 ago/13 2.339,36        3 ago/13 ago/13 701,81       

10-  S.Fcº das Chagas - Jereissati II ago/13 ago/13 1.931,77        3 ago/13 ago/13 579,53       

TOTAL  6 25.157,64      TOTAL  6 10.007,30 

01-  Aruarú ago/13 ago-festa/13 2.455,31        3 ago/13 ago/13 240,01       

02.Area Past. - Alto Luminoso ago/13 ago/13 835,57           3 ago/13 ago/13 250,67       

03-  Horizonte ago/13 ago/13 2.246,54        5 ago/13 ago/13 1.123,27   

04-  Aquiraz ago/13 ago/13 1.051,60        3 ago/13 ago/13 315,49       

05-  Beberibe jun/13 3 jun/13

06-  Cascavel ago/13 ago/13 2.503,20        5 ago/13 ago/13 1.251,60   

07-  Chorozinho jul/13 jul/13 1.587,58        3 jul/13 jul/13 476,37       

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

09-  Pacajus ago/13 ago/13 3.584,07        5 ago/13 ago/13 1.792,04   

10-  Parajurú set/13 set/13 961,09           3 set/13 set/13 288,33       

11-  Pindoretama ago/13 ago/13 2.364,09        5 ago/13 ago/13 1.182,05   

12-  Pitombeiras ago/13 ago/13 765,28           3 ago/13 ago/13 190,83       

13-  Sucatinga ago/13 ago/13 1.505,20        3 ago/13 ago/13 451,56       

14-  Tapera ago/13 ago/13 1.083,20        3 ago/13 ago/13 325,80       

15-  Caponga ago/13 ago/13 935,20           3 ago/13 ago/13 280,57       

TOTAL  7 21.877,93      8.168,59   

REGIÃO PRAIA -SÃO PEDRO E S.PAULO

MITRA  DE  FORTALEZA COMISSÃO  DO  CLERO

Recebido Setembro/13 Recebido Setembro/13
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H I S T Ó R I C O

REGIÃO N.SRA DA PALMA último mês % último mês

recebido referente VALOR recebido referente VALOR

01-  Acarape set/13 set/13 1.352,93        3 set/13 set/13 405,87          

02-  Antonio Diogo ago/13 ago/13 1.282,44        3 ago/13 ago/13 384,73          

03-  Aracoiaba ago/13 ago/13 2.382,49        5 ago/13 ago/13 1.191,25      

04-  Aratuba ago/13 ago/13 1.307,52        3 ago/13 ago/13 392,26          

05-  Barreira ago/13 ago/13 2.004,49        3 ago/13 ago/13 601,35          

06-  Baturité ago/13 ago/13 11.155,50      5 ago/13 ago/13 2.550,00      

07-  Ideal set/13 ago e Set./2013 1.802,07        3 set/13 ago e Set./2013 540,62          

08-  Ocara ago/13 ago/13 1.995,72        3 ago/13 ago/13 598,72          

09-  Pacoti set/13 set/13 1.175,30        3 set/13 set/13 352,00          

10-  Palmacia ago/13 ago/13 1.160,99        3 ago/13 ago/13 348,30          

11-  Redenção jul/13 3 jul/13

12-  Mulungú ago/13 ago/13 178,70           3 ago/13 ago/13 53,61            

13-  Guaramiranga ago/13 ago/13 784,63           3 ago/13 ago/13 235,39          

        Antonio Diogo (acordo) parc.(30ª)

TOTAL  8 26.582,78      TOTAL  8 7.654,10      

 

01-  Caiçara ago/13 ago/13 294,59           3 ago/13 ago/13 88,38            

02-  Canindé ago/13 ago/13 3.312,51        5 ago/13 ago/13 1.656,26      

03-  Caridade jul/13 3 jul/13

04-  Campos Belo jul/13 3 jul/13

05-  Itapebuçu ago/13 ago/13 837,70           3 ago/13 ago/13 251,31          

06-  Paramoti set/13 set/13 758,64           3 set/13 set/13 227,60          

 TOTAL  9 5.203,44        TOTAL  9 2.223,55      

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

SET / 2013 92.890,86      SET / 2013 37.304,52    

SET / 2013 48.861,58       SET / 2013 14.872,34    

SET / 2013 47.914,06      SET / 2013 19.270,84    

SET / 2013 58.956,45       SET / 2013 19.993,96    

SET / 2013 16.161,29      SET / 2013 5.538,97      

SET / 2013 25.157,64       SET / 2013 10.007,30    

SET / 2013 21.877,93      SET / 2013 8.168,59      

SET / 2013 26.582,78      SET / 2013 7.654,10      

SET / 2013 5.203,44         SET / 2013 2.223,55      

 TOTAL  343.606,03   TOTAL 125.034,17  

 

   

85.901,51       

C O M P E T Ê N C I A

TOTAL  P/ REPASSE

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

06- Região Metrop.- Sagrada Familia

07- Região Praia -   São Pedro e S.Paulo

08- Região Serra -   N.Sra. Da Palma

09- Região Sertão - São Fcº das Chagas

REGIÃO SERTÃO -SÃO FCº DAS CHAGAS

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

C O M P E T Ê N C I A

MITRA  DE  FORTALEZA COMISSÃO  DO  CLERO

Recebido Setembro/13 Recebido Setembro/13
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H I S T Ó R I C O

RESUMO  DO  RETORNO ÚLTIMO  MÊS

RECEBIDO REFERENTE VALOR

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

01. Região Metropolitana São José 10% 8.590,15            

02. Região Metrop.- Bom Jesus dos Afl itos 10% 8.590,15            

03. Região Metrop.- N.Sra. Da Assunção 10% 8.590,15            

04. Região Metrop.- N.Sra. Da Conceição 10% 8.590,15            

05. Região Metrop.- N.Sra. Dos Prazeres 10% 8.590,15            

06- Região Metrop.- Sagrada Famil ia 10% 8.590,15            

07- Região Praia -   São Pedro e S.Paulo 10% 8.590,15            

08- Região Serra -   N.Sra. Da Palma 10% 8.590,15            

09- Região Sertão - São Fcº das Chagas 10% 8.590,15            

10- Fundo de reserva 10% 8.590,15            

85.901,51          

 

H I S T Ó R I C O

OUTRAS  CONTRIBUIÇÕES

VALOR

01. Comunidade Catól ica Shalom set/13 set/13 9.000,00            

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

03. Comunidade C. Anuncia-me ago/13

04. Comunidade C. Face de Cristo ago/13 ago/13 1.000,00            

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

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

07. FAMEC Dezembro/2006

08. Casa de São Francisco Dezembro/2010

09. Comunidade Catól ica Recado ago/13

RECEBIDO  DE  01 a  30/09/2013 10.600,00          TOTAL DE OUTRAS

 RECEBIDO  EM SETEMBRO / 2013

 MITRA  ARQUIDIOCESANA  DE  FORTALEZA

TOTAL  DO  RETORNO
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