
Arquidiocese de Fortaleza

Após vivermos o ANO DA FÉ, 
instituído pelo Papa Bento 
XVI e neste mês concluído 

pelo Santo Padre o Papa Francisco, 
estaremos em nossa Arquidiocese 
de Fortaleza dando continuidade ao 
triênio de preparação para a 
comemoração dos 100 anos de 
existência da Arquidiocese de 
Fortaleza, Igreja que deu origem às 
demais oito dioceses que existem 
no Ceará e fazem conjuntamente a 
Província Eclesiástica de Fortaleza. 

Este segundo ano será para 
nós o ANO DA ESPERANÇA.  (Do 
Editorial)

BOLETIM
INFORMATIVOINFORMATIVO
BOLETIM

Nesta Edição

Publicação do Secretariado de Pastoral - Ano 22- novembro 2013 - nº 261

Editorial.............................................................................................................02
Nomeações e Provisões.....................................................................................04
Regiões, Paróquia e Áreas Pastorais.................................................................10
Presbiteros.........................................................................................................22
Pastorais ............................................................................................................27
Comunicações...................................................................................................33
Artigo.................................................................................................................47
Agendas .............................................................................................................49
Contribuições ...................................................................................................52



“ ” teologais que adaptam as Ano da Esperança faculdades do homem para que 
possa participar da natureza 
divina. Pois as virtudes teologais se pós vivermos o ANO 
referem diretamente a Deus. DA FÉ, instituído 
Dispõem os cristãos a viver em pelo Papa Bento XVI 
relação com a Santíssima Trindade e neste mês concluído pelo Santo 
e têm a Deus Uno e Trino por Padre o Papa Francisco, estaremos 

1813origem, motivo e objeto.  As em nossa Arquidiocese de 
virtudes teologais fundamentam, Fortaleza dando continuidade ao 
animam e caracterizam o agir triênio de preparação para a 
moral do cristão. Informam e comemoração dos 100 anos de 
vivificam todas as virtudes morais. existência da Arquidiocese de 
São infundidas por Deus na alma Fortaleza, Igreja que deu origem às 
dos fiéis para torná-los capazes de demais oito dioceses que existem 
agir como seus filhos e merecer a no Ceará e fazem conjuntamente a 
vida eterna. São o penhor da Província Eclesiástica de Fortaleza. 
presença e da ação do Espírito Este segundo ano será para 
Santo nas faculdades do ser nós o ANO DA ESPERANÇA. 
humano. Há três v ir tudes Juntamente com as virtudes 
teologais: a fé, a esperança e a da FÉ e da CARIDADE são as 
caridade.” chamadas “virtudes teologais” – 

Para aprofundarmos nosso forças da graça divina que é dada 
conhecimento e vivência da vida por Deus aos que, crendo em Cristo 
em Cristo, a vida cristã, o Santo são renascidos pelo banho 
Padre Emérito, Bento XVI, deu à batismal. Virtudes, pois são forças 
Igreja três grandes Cartas, uma constitutivas da ação de Deus nas 
sobre cada uma das virtudes pessoas, teologais por sua origem 
teologais: “Deus Caritas est – e modo de ser divinos: são a 
Deus é Caridade” – sobre a atuação da própria vida divina 
virtude da Caridade; “Spe Salvi – concedida às pessoas humanas. 
Salvos pela Esperança”  - sobre Assim encontramos no 
a virtude da Esperança. Catecismo da Igreja Católica (CIC) 

A terceira grande Carta ele a resumo condensado das doutrinas 
1812 fez juntamente com o Santo Padre da Fé Católica: “ As virtudes 

Francisco, dando à Igreja um humanas se fundam nas virtudes 

A
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documento fruto de seus a l e n t o  
estudos e da comunhão dos em todo 
pastores: “Lumen Fidei – A esmoreci
luz da Fé” – sobre a virtude da m e n t o ;  
Fé. dilata o 

Com estes ensinamentos coração 
fundamentais o Pastor maior da n a  
Igreja Catól ica, em seu expectat
ministério de confirmar os i v a  d a  
i r m ã o s  n a  f é  c r i s t ã ,  b e m -
apascentando o rebanho de aventura
Cristo em todo o mundo, quer nça eterna. O impulso da 
propor a todos uma renovação esperança preserva do egoísmo 
fundamental da vida no e conduz à felicidade da 
encontro com Cristo e seu caridade. (CIC 1818).
seguimento, bem como na “O exercício de todas as 
missão que do Senhor todos os v i r t udes  é  an imado  e  
discípulos recebem. inspirado pela caridade, que 

“Pela fé, "o homem é o "vinculo da perfeição" (Cl 
livremente se entrega todo a 3,14); é a forma das virtudes, 
Deus. Por isso o fiel procura articulando-as e ordenando-as 
conhecer e fazer a vontade de entre si; é fonte e termo de sua 
Deus. "O justo viverá da fé" (Rm prática cristã. A caridade 
1,17). A fé viva "age pela assegura e purifica nossa 
caridade" (Gl 5,6), (CIC 1814). capacidade humana de amar, 

“A virtude da esperança e l evando -a  à  pe r f e i ç ão  
responde à aspiração de s o b r e n a t u r a l  d o  a m o r  
felicidade colocada por Deus no divino.”(CIC 1827).
coração de todo homem; V a m o s  a s s i m  n o s  
assume as esperanças que encaminhar para o segundo ano 
inspiram as atividades dos de preparação jubilar centenária 
homens; purifica-as, para da Arquidiocese de Fortaleza, 
ordená-las ao Reino dos Céus; nos passos orientados pelo Bom 
protege contra o desânimo; dá Pastor através de seus apóstolos 
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Nomeações e Provisões de outubro 2013 

Boletim Informativo - novembro de 2013

1. P r o v i s ã o  d e  Vi g á r i o  Fortaleza. 07 10 13
Paroquial de Nossa Senhora 4. Autorização para Santa 
das Dores - Otávio Bonfim, Reserva do Santíssimo 
Fortaleza - Fr. Vilmar Sacramento em Capelas da 
Nascimento da Silva 07 10 Paróquia São Luís Gonzaga 
13 em Pitombeiras, Cascavel 

2. P r o v i s ã o  d e  Vi g á r i o  07 10 13
Paroquial de Nossa Senhora 5. Autorização para Santa 
dos Remédios – Benfica, Reserva do Santíssimo 
Fortaleza - Pe. Francisco Sacramento em Capela do 
José Oliveira, CM 07 10 13 Discipulado de Jesus Cristo 

3. Provisão dos membros do – na Paróquia Jesus, Maria e 
Conselho Econômico - José em Antônio Bezerra, 
Paróquia São João Eudes - Fortaleza 07 10 13.
L u c i a n o  C a v a l c a n t e ,  

na missão do Evangelho para J e s u s :  “ I d e  e  f a z e i  
todo o mundo. Vivamos o ANO discípulos entre todas as 
DA ESPERANÇA. nações” (Mt 28,19).  A todos 

Nossa própria celebração nos tem enviado para as 
j u b i l a r  s e  p r o p õ e :  “periferias existenciais” para 
A R Q U I D I O C E S E  D E  levar Jesus a quem dele tanto 
FORTALEZA – 100 ANOS: necessita.
Nova Evangelização para Vamos, então, discípulos 
novos tempos. missionários do Senhor! 

Assim o Papa Francisco 
enviou os jovens ao mundo 
inteiro, com as palavras de 

+ José Antonio Aparecido Tosi Marques
Arcebispo Metropolitano de Fortaleza
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Região São José

Coordenação da Região

Pastoral Vocacional

Assembleia Eletiva

Despertar Missionário 
Interparoquial

Assembleia com direito a voz e 
voto, de acordo com o Art. 33 do 
Regimento das Regiões Episcopais:

Como membros natos
•O Vigário Episcopal; 
•Os membros do Conselho 

Pastoral da Região;
•Os  Párocos ,  V igár ios  

Paroquiais e os demais Presbíteros 
que atuam na Região.

Como membros eleitos
Aconteceu no dia 6, a reunião •dois representantes leigos 

da coordenação da Região São José de cada Paróquia ou Área Pastoral;
em preparação à assembleia que •Duas representantes das 
será realizada no dia 23 de Religiosas que moram na Região;
novembro e A outros encontros que •Um representante de cada 
acontecerão no decorrer deste uma das Prioridades Pastorais;
mês. •Um representante de cada 

uma das pastorais, movimentos, 
serviços e organismos articulados 

A Região promoverá encontro na Região.
da Pastoral Vocacional no dia 31 de De acordo com o Art. 34, 
novembro, ás 8h30min, na Reitoria Parágrafo único, teremos uma 
de São Judas Tadeu, sob a segunda Assembleia no dia 14 de 
coordenação do Pe. Bezerra e do dezembro para avaliação da ação 
Monsenhor Oscar Peixoto. pastoral na Região em  2013 e 

planejamento pastoral do ano de 
2014.

A Assembleia Eletiva da 
Região São José será realizada no 
dia 23 de novembro, ás 8h30min, 
no Centro de Pastoral Maria Mãe da Acontecerá no dia 17 de 
Igreja. Na ocasião serão indicados n o v e m b r o  o  D e s p e r t a r  
os três padres que comporão a lista Missionário Interparoquial, no 
tríplice para Vigário Episcopal da Parque Rio Branco, localizado na 
Região. Part ic iparão dessa 
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Av. Pontes Vieira, s/n, bairro São momentos nas seguintes datas:
João do Tauape. O Despertar terá, 1. 23 de novembro - 
como tema, Juventude em Missão, Assembleia Eletiva para escolha da 
e como lema “A quem eu te enviar, lista tríplice para Vigário Episcopal 
irás”. (Jr 1.76). Esta é uma e Avaliação do biênio;
realização da Paróquia e Santuário 2. 14 de dezembro - 
de Nossa Senhora de Fátima e Assembleia Eletiva para escolha 
Paróquia São João do Tauape. dos membros da Equipe de 

Informações: 3227-5215 e Coordenação da Reg ião e  
3257-6797. Planejamento de 2014.

Cada momento tem sua 
especificidade e precisa ser 
trabalhado com bastante cuidado e 
atenção, visto que estamos 
traçando os novos rumos da ação 
evange l i zadora  da  Reg ião  
Episcopal, seguindo as orientações 
e objetivos do Plano de Pastoral 
Arquidiocesano 2012-2015. É 
preciso tomar com zelo e empenho 
as avaliações que são preparadas e 

A Região Episcopal Nossa entregues por cada Comissão: 
Senhora da Conceição, bem como pastorais articuladas em nível de 
todas as outras oito Regiões Região Episcopal, urgências 
Episcopais, realiza durante este pastorais, grupos e movimentos. 
mês de novembro Assembleia Essas avaliações nos ajudarão a 
Eletiva e de caráter avaliativo perceber os pontos fortes e aqueles 
referente aos anos de 2012-2013. aos quais há uma necessidade 
Neste sentido, busca através da maior de atenção.
participação ativa e comprometida Espera-se para o dia 23 de 
de seus padres, diáconos, novembro a entrega das avaliações 
conselheiros e conselheiras traçar de cada grupo acima mencionado. 
os rumos da caminhada da Região Partilha-se uma avaliação entregue 
Episcopal em sua organização e pela Comissão responsável pela 5ª 
objetivos a serem trabalhados ou Urgência – Igreja a serviço da vida 
melhorados. plena para todos.

A Região realizará esses dois 

Informes da Região N. 
Sra. da Conceição
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- QUINTA URGÊNCIA

Paróquia do Parque 
Santa Maria

Jocelio Sousa – Secretário da REM. Nossa 
Senhora da Conceição.

Paróquia São João 
Eudes 

Visita Pastoral

evangelizadora e pastoral é 
realizada pelo Arcebispo, Dom José A Comissão da Quinta Urgência 
Antonio, seus bispos auxiliares do Plano de Pastoral 2012-2015 da 
Dom Rosalvo e Dom Vasconcelos e Região, durante o ano de 2013, 
o Vigário Episcopal, Pe. Daniel realizou as seguintes ações:
Morais. Nesses dias, os bispos 1) Elaborou e disponibilizou 
v i s i t a m  a s  c o m u n i d a d e s ,  para todas as Paróquias e Áreas 
participam de reuniões com as Pastorais o material e apoio 
pastorais, conselhos econômico e necessários à realização de uma 
pastoral da paróquia. Encontram-pesquisa de campo, visando ao 
se, em reunião, com os padres da conhecimento das realidades 
Região, visitam os enfermos, sociais e aos desafios das 
atendem a confissões e celebrarem Comunidades;
a Santa Missa.  O pároco da 2) Elaborou uma Cartilha da 
Paróquia São João Eudes é o padre Doutrina Social da Igreja, cujo 
Luís Gabriel Mendoza Morales. 

estudo ocorrerá em 2014, em 
E.mail:   

linguagem acessível aos nossos 

leigos e leigas.  

3) Realizou vários encontros 
 

para preparar os agentes das 

pastorais com a finalidade de que 

estes se tornem multiplicadores de 

técnica de pesquisa de campo.

A Paróquia Nossa Senhora das 
Graças, no Parque Santa Maria, em 
Messejana, realiza de 17 a 27 de 
novembro a festa da padroeira. No 
contexto religioso haverá novenas 
às 18h30min e a Santa Missa às 19 
horas, sempre motivadas pelo 
tema Mãe das Graças, ensina-
nos a caminhar na luz da Fé em 
Cristo e pelo lema Fazei tudo o 

Acontece, de 14 a 17 de novembro, que Ele vos disser (Jo 2.5).
a Visita Pastoral na Paróquia São Algumas particularidades dos 
João Eudes, bairro Luciano festejos:
C a v a l c a n t e .  E s t a  a ç ã o  - De 27 de outubro a 17 de 

luchogabriel@yahoo.com
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n o v e m b r o  e s t á  h a v e n d o  palestras), doação de sangue - 
peregrinação da imagem de Nossa FUJISAN e corte de cabelo por  
Senhora em todas as comunidades cabelereiros voluntários.
da paróquia.

- No dia 17 de novembro, 
começa o novenário com o 
hasteamento da bandeira e, às 19 
horas, uma procissão proveniente 
da comunidade  Santa Fé.

- No dia 18, às 18 horas 
haverá a Caminhada Penitencial.

- No dia 22, às 15 horas, terá 
a oração do Terço da Misericórdia 
transmitida pela FM Dom Bosco, 
96.1.

- No dia 23, às 21 horas, 
A Paróquia Nossa Senhora haverá o bingo de uma Moto "50", 

dos Prazeres, Caucaia, realizou o II zero Km e de um fogão. 
Fórum de Debate sobre Fé e - No dia 24, às 16 horas, 
Política, na manhã do dia 9 de haverá carreata pelas ruas e 
novembro, das 8h às 11h, no salão comunidades da Paróquia   
paroquial de Caucaia. O momento - No dia 26, às 19h30min, 
contou com a participação de a c o n t e c e  u m a  n o i t e  d e  
autoridades e representantes das espiritualidade em preparação da 
pastorais sociais da região. O Festa, na Igreja Matriz.
objetivo do Fórum foi proporcionar No  con tex to  soc i a l  e  
aos cristãos engajados na política comunitário o destaque vai para a 
um espaço de reflexão das realização de uma ação voluntária 
atividades à luz da fé, dos valores em favor das famíl ias da 
evangélicos, como também refletir Comunidade e adjacências.
sobre a realidade marcada pela O "Dia da graça de graça" 
pobreza e exclusão.acontecerá no dia 22, na academia 

Top Fitinnes, das 8h às 16h, com 
prestação de serviço, tais como 
verificação da pressão arterial, da 

A Comunidade da Vila Góis e gleucemia capilar, atualização do 
Japuara realizarão a festa de sua cartão de vacina, educação e saúde 
padroeira Nossa Senhora das (abordando vár ios  temas-  

Paróquia de Caucaia

II Fórum de Debate

Festa de Nossa Senhora das 
Graças

Boletim Informativo - novembro de 2013
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Graças de 17 a 27 de novembro, às nosso espirito com o 
19h. Será um tempo forte de alimento sólido” é o que 
devoção a Nossa Senhora e de 

escreve o pároco Pe. fortalecimento da fé e da 
fraternidade da comunidade. Francisco Josimar de 

Informações: Secretaria Andrade Pires. 
Paroquial com Lucinete Pereira. 

No dia 17 de novembro, Tel.: (85) 3342.3910.
domingo, às 8h, uma 
carreata abrirá os festejos. 
À s  1 8 h ,  h a v e r á  o  
h a s t e a m e n t o  d a s  
Bandeiras, a Novena e 
Missa presidida pelo Pe. 
Josimar. Nas outras noites, A Paróquia Nossa 
diversos padres convidados Senhora das Graças, no 
s e  a l t e r n a r ã o  n a  Parque Potira, realiza de 
presidência da Santa 17 a 27 de novembro a 
Missa: dia 18, padre festa de sua padroeira 
Josileudo - pároco do tendo como tema “Eis aqui 
Araturi; Dia 19, padre a serva do Senhor (Lc. 
Aurênio, pároco do Planalto 1,38) com a juventude 
Caucaia; Dia 20, padre no caminho da fé”. 
Jean Douglas, pároco do “Cada festa é um 

momento ímpar que temos 
para rezar em comunidade, 
expressar nossa fé, louvar 
e agradecer o nosso Bom 
Deus por toda graça e 
benção concedida a cada 
um de nós e de alimentar 

Paróquia do Parque 
Potira
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Croatá; Dia 21, padre João I n f o r m a ç õ e s :  
Batista, vigário paroquial Secretaria Paroquial. Tel 
de Guaiúba; Dia 22, padre (85) 3011 0746.
Helano, vigário paroquial 
de Capuan; Dia 23, padre 
Bruno, pároco do Tabapuá; 
Dia 24, padre Henrique. 
pároco de Tabuba e Icaraí; 

A Paróquia Sagrado Coração Dia 25, padre Marcilio, 
de Jesus, Nova Metrópole, realizará 

pároco de São Gonçalo do sua assembleia paroquial no dia 1º 
de dezembro de 2013, das 8h às Amarante; Dia 26, padre 
16h, no Salão São Francisco.A r i l d o ,  p á r o c o  d e  

Para o pároco local, padre Zé 
Maranguape.

Teixeira, "depois da grande 
No dia 27, quarta-feira, assembleia litúrgica do Povo de 

Deus na celebração eucarística, a dia da Festa de Nossa 
assembleia pastoral é a maior Senhora das Graças, às 
manifestação eclesial da paróquia, 

18h, haverá procissão e, mais ainda, pela presença especial 
em seguida, a missa de dos Agentes de Pastoral, aqueles e 

aquelas que agem, fazem encerramento presidida 
acontecer, assumem 'uma igreja pelo pároco padre Josimar.
em ação'. Daí, a máxima 

Todas as noites depois importância em priorizar e 
participar afetiva e efetivamente da Missa haverá um 
na assembleia".momento de convívio 

A coordenação da assembleia 
social.

elaborou um roteiro de avaliação 
A Paróquia Nossa pastoral em que destacou os 

aspetos principais a serem Senhora das Graças fica na 
avaliados: Rua Jorge Guimarães 

1 )  O s  p r o b l e m a s  d e  
Almeida, 1386, Parque relacionamento-integração nos 
Potira, Caucaia. grupos, pastorais e comunidades; 

Paróquia do Conjunto 
Nova Metrópole
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2) A preocupação constante 
em dinamizar uma “Paróquia 
Missionária”; 

3 )  A  i n s i s t ê n c i a  n a  
participação sociopolítica dos 
cristãos, como verdadeiros 
cidadãos, que sabem conjugar fé e 
política; 

4) A formação humana, 
religiosa e política que temos ou 
precisamos ter, para responder e 
r e a l i z a r ,  c o n s c i e n t e  e  No dia 7 de novembro o Clero 
responsavelmente, as questões da Região esteve reunido na 
anteriores; Paróquia Nossa Senhora da 

5) A Síntese ou Diagnóstico: Conceição – Cascavel. O encontro 
potencial idades que temos teve como objetivo cultivar e 
(saúde), o problema (doença) e a celebrar a alegria e a convivência 
solução (remédio) para a vida em fraterna.
comunidade, a ação missionária e o 
compromisso na transformação da 
sociedade? No dia 12 de novembro no 

O roteiro de avaliação foi horário se reúne, em Guanacés, a 
enviado a todos os grupos, Equipe de Coordenação da Região 
pastorais e comunidades da para encaminhar os últimos 
paróquia e, ainda, disponibilizado detalhes preparatórios para a 
n o  b l o g  d a  P a r ó q u i a :   Assembleia de Avaliação.

 

No dia 16, das 8 às 16 horas, 
na sede da Região, em Guanacés, 
será realizada a Assembleia de 
Avaliação e Planejamento da 
caminhada da Juventude no ano de 
2013. Devem participar as 
juventudes de todas as Paróquias 
da Região.

http://pscjnm.sgcp.com.br

Informes da Região S. 
Pedro e S. Paulo

Encontro do Clero

Coordenação da Região

Setor Juventude
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Escola de Formação Paróquia de 
Pindoretama 

Assembleia de Avaliação

No dia 16, sábado, no horário 
de 8 às 16 horas, será realizada 

A Paróquia Nossa Senhora mais uma etapa da Escola de 
das Graças, em Pindoretama, Formação para Agentes de 
pertencente à Região Episcopal Pastoral. Dando continuidade ao 
São Pedro e São Paulo, dará início estudo das Sagradas Escrituras, 
no dia 15, às homenagens à sua serão aprofundados com os alunos 
padroeira.   Cada noite haverá um os Livros Sapiências.
tema mariano que ajudará os 
paroquianos à reflexão, meditação 
e  mo t i vação  pa ra  que  a  Conforme o Regimento das 
comunidade passe a enxergar a Regiões Episcopais, a cada dois 
realidade como o seu próprio anos, cada região deverá se reunir 
campo de missão, como fez Maria, para avaliar a caminhada e 
Mãe de Jesus.      planejar as ações para o próximo 

Padre José Airton Lima, biênio. Respondendo a essa 
Pároco de Pindoretama, coordena exigência, a Região se reunirá para 
os festejos que contará com a avaliar a caminhada dos últimos 
pa r t i c i pação  de  todas  as  dois anos tendo em vista se o que 
comunidades. foi projetado foi possível realizar; o 

Durante o novenário haverá que ficou a desejar e, a partir do 
todos os dias a seguinte que for apresentado, traçar pistas 
programação: de ação para os próximos anos. E 

ainda, por ocasião da assembleia 
de avaliação, será indicada a Lista 
Tríplice para Vigário Episcopal. A 
assembleia de avaliação será 
realizada no dia 23 de novembro, 
sábado, das 8 às 12 horas, no 
Salão Paroquial de Horizonte.

Maria Erivan, secretária

04:30h - Caminhada da igreja 
Matriz para um dos setores da 
paróquia (são dez setores); 

05:00h - Missa no Setor e café 
comunitário;

12:00h – Ofício de Nossa 
Senhora; 

1 5 : 0 0 h  –  Te r ç o  d a  
Misericórdia;

17:00h – Confissões;
18:00h – Terço mariano no 

setor e caminhada  para a igreja 
matriz; 
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19:00h – Missa. 

Dia 15 - 

Dia 18 - Pe. Christopher - 
Pacajus

Dia 19 - Pe. João Farias - 
Aquiraz

Dia 20 - Pe. Robério – Pároco 
de Aquiraz     

Dia 21 - Pe. Pedro – Beberibe 
Dia 22 - Pe. Francinaldo - 

Cascavel
Dia 23 - Pe. José Airton Lima  

-Pároco 
Dia 24 - Pe. José Airton Lima  

-Pároco 
Dia 25- Pe. Jesus Alexandre - 

Aruaru
Dia 26- José Maria 

Cavalcante. 

Depois da missa: evento 
cultural.

Estarão na paróquia para 
ajudar o pároco e presidir a missa 
os seguintes padres:

Jovens sois forte a palavra de Deus 
permanece em vós. (1 Jo 2,14)

A Igreja Católica em 2013 
vivencia o ano da fé. Com a 
Jornada Mundial da Juventude que 
aconteceu no Rio de Janeiro, tendo 
sido conduzida pelo nosso Pastor 
Papa Francisco, os jovens são 
enviados a fazer discípulos  
missionários. Impulsionados por 
esta palavra o Evento EMANUEL 
DEUS CONOSCO tem a missão de 
reacender a fé dos jovens a partir o 
tema: Jovens, sois forte, a 
Palavra de Deus permanece em 
vós. I Jo 2,14.

O evento será realizado nos 
dias 28, 29, 30 de novembro e 01 
de dezembro de 2013 ao lado da 

Pe.  

No dia 27, Dia da Festa de 
Nossa Senhora das Graças, haverá 
procissão às 18h30min, seguida da 
celebração da missa, presidida pelo 
pároco, e encerramento dos 
festejos. 

Pe. José Airton Lima – 
Pároco de Pindoretama 

Dia 16 - Pe. Ednaldo- Pároco 
de Parajuru 

Dia 17 - Pe.  Jean  - Aruaru

Paróquia de Beberibe

A Paróquia de Beberibe 
promove o “Emanuel Deus 
Conosco 2013”
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Igreja Matriz de Beberibe. Durante Dízimo das comunidades de Canta 
a noite, contará com a presença de Galo, Carro Atolado, São Bento. 
algumas bandas, ministérios Morenos, Riachão do Norte, Pau 
catól icos e pregadores da Branco II, Poço Escuro, Tamanduá, 
renovação carismática realizando Amargoso, Garapa II, Lagoa dos 
m o m e n t o s  f o r t e s  d e  Veados, Conjunto São Francisco e 
evangelização. Nos dias 30 de da sede de Acarape.
novembro e 01 de dezembro, a O diácono João Batista falou 
evangelização acontece com os sobre o quinto mandamento da 
missionários da Comunidade Igreja: contribuição dos fiéis para 
Misericórdia Divina que promoverá as instituições e iniciativas 
m i s s õ e s  p o r t a - a - p o r t a  e  eclesiásticas; oferta do Dízimo e 
caminhadas pelo centro da cidade. coletas; ofertas e doações 

Na coordenação do evento espontâneas; ofertas por ocasião 
está Padre Pedro Cunha, pároco dos serviços pastorais; ofertas 
local. solicitadas (campanhas em âmbito 

nacional). Padre Abner  agradeceu 
a presença do diácono João Batista 
que ajudou na formação dos 
agentes da Pastoral do Dízimo da 
pa r óqu i a  –  s ede  e  s ua s  
comunidades.

A Paróquia de Nossa Senhora 
da Conceição, Pacoti, celebra a 

Aconteceu no mês de Festa de sua Padroeira de 29 de 
outubro, na Paróquia São João novembro a 8 de dezembro. O 
Batista,  Acarape, o encontro de tema da festa é “Com a Mãe da 
Formação do Dízimo coordenado Conceição seguimos Jesus, 
pelo Diácono João Batista, da Nossa Luz” e o lema “Igreja 
Arquidiocese de Fortaleza. Iniciou Comunidade de Comunidades”.
às 8h e encerrou  às 12h, com o A Abertura será no dia 29, às 
almoço. Contou com a presença de 18h, com procissão, hasteamento 
sessenta agentes da Pastoral do da Bandeira e Missa.

Paróquia de Pacoti

Paróquia de Acarape
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Nos outros dias do novenário, 
haverá: 5h da manhã, Caminhada; 
às 12h (meio dia), Ofício de Nossa 
Senhora; às 19h, Novena e Missa.

No dia 2 de dezembro, 
du ran te  a  m i s sa ,  have rá  
investidura e renovação dos 
Ministros da Sagrada Comunhão.

No dia 8, Festa da Imaculada 
Conceição, às 17h, haverá A Igreja presente na Região 
P r o c i s s ã o  e  M i s s a  d e  Episcopal São Francisco no Sertão 
Encerramento.                  Cen t ra l  f a rá  uma  g rande  

Os festejos contarão com a mobilização contra a seca, 
presença de todas as comunidades mostrando a voz profética da Igreja 
paroquiais: Santana, Areia, Serra em apoio ao seu rebanho que sofre 
Verde Delfino, Santa Madalena, com a escassez da água. Será no 
Rolador, Varzantes, Lagoa, dia 15 de novembro às 7 horas da 
Catarina, Mulunzinho, Arcoverde, manhã, na BR 020, na altura da 
Praia Vermelha, Cebola, Araticum, Comunidade V i la  Campos-  
Caititu de Baixo, Caititu de Cima, Canindé. 
Gameleira, Granja, Santa Maria, 
Monguba, Bonfim, Santa Maria, 
Macapá, Belém, Fátima, Icó, 
Parque São José, Ouro, Boa Hora, Temos observado ao longo da 
Serra Verde da Timbaúba, Santo história do Nordeste brasileiro, que 
Antônio, Colina, Oiticica, Sítio o fenômeno que provoca o êxodo 
Buracão, Alto Bela Vista e Alto José rural na verdade tem sido a 
Macedo. escassez da água. Nestes últimos 

três anos nossa Região Episcopal 
(Canindé, Caridade, Itapebuçu, 
Paramoti, Campos Belos), vem 
enfrentando uma crise forte em 
razão das poucas chuvas que não 
são suficientes nem para produzir 
alimentos nem tão pouco para 
encher os reservatórios que 
abastecem as populações. É claro 
que isto está associado também à 

1ª Romaria da Seca 
do Sertão

A Seca nos faz pensar:
Falta água, ou justiça?
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ação do homem que tem se manhã, pois se chegar mais tarde 
comportado de maneira muito não encontra mais água. Em 
negligente no que diz respeito ao Campos Belos a situação é ainda 
nosso bioma caatinga, provocando pior, pois os moradores dependem 
queimadas, assoreando margens exclusivamente do abastecimento 
de rios, causando desertificações, feito por carros-pipa. Quando 
poluindo, etc. Não podemos chega o carro, às vezes, dá até 
esquecer o fato de que a escassez confusão para a formação das filas 
de água está associada também ao e se poder pegar um pouco de 
poder público que se omite no água.
papel de criar alternativas de Sei que as palavras não 
convivência com o semiárido, visto conseguem expressar as cenas 
que seca sempre houve, o difíceis que vemos diariamente em 
problema é como enfrentar a seca, nosso sertão na busca do bem mais 
já que há muito tempo se discutem precioso. Gostaria que estas 
propostas que se levadas a sério palavras pelos menos nos 
amenizariam muito a vida do nosso motivassem a acompanhar de 
povo, sobretudo dos mais pobres. p e r t o  a  v i d a  d e  n o s s a s  
A escavação de poços artesanais, a comunidades que são castigadas 
construção de açudes, barragens, não só pela falta de água, como 
são apenas alguns exemplos também pela ausência de políticos 
daquilo que pode ser feito. que tenham o mínimo de 

M u i t a s  c o m u n i d a d e s  compromisso com o povo. O pior é 
padecem com a falta d'água, para que eles já estão voltando, por que 
beber, para uso doméstico, para no próximo ano temos eleição, e 
oferecer aos animais. Idosos, mais uma vez usarão das piores 
crianças, jovens, precisam se ferramentas para continuarem 
deslocar, às vezes, até três 
quilômetros em bicicletas, motos, 
animais para buscar água potável. 
Temos uma comunidade chamada 
Longá que de acordo com um de 
seus moradores, seu Francisco 
Mendes, as pessoas que quiserem 
um pouco de água, precisam ir a 
um cacimbão, único reservatório 
de água da comunidade, às 4h da 
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mantendo os seus currais comunidades mais carentes de 
eleitorais, alimentando o povo com nossa região. Temos ainda a forte 
suas promessas vãs e esmolas. Na esperança de que Deus não tardará 
verdade é tudo de que eles a ouvir o nosso clamor e nos 
precisam - povo sofrido, indefeso, mandará a chuva benfazeja que 
carente - para atacarem. E banhará o nosso sertão de justiça.
infelizmente o povo acaba como 

Com o objetivo de despertar a 
comunidade para a vivência do 
dízimo, conscientizando os cristãos 
paroquianos sobre o compromisso 
da partilha, acontecerá entre os uma presa fácil.
dias 16 e 17 de novembro de 2013, G o s t a r i a  d e  f i n a l i z a r  
a visita missionária da Pastoral do parabenizando o Conselho de 
Dízimo em unidade com agentes Pastoral da Região Episcopal São 
de pastoral e conselho da Francisco, que resolveu fazer uma 
comunidade, às famílias de manifestação no próximo dia 15 de 
Canindé.novembro na Br 020, comunidade 

O tema abordado será “O Santa Fé, na entrada da cidade de 
dízimo do amor”. Paramoti. O objetivo deste 

As visitas acontecerão no dia movimento é primeiramente 
16, manhã e tarde, e na parte da mostrar a voz profética da Igreja 
noite, às 19h, acontece a do Sertão. Assim como Moisés, que 
“Celebração da Partilha”. Todas as não abandonou seu povo, a Igreja 
comunidades da Paróquia, tanto da mostra ao povo que está ao seu 
sede como da Zona Rural, estarão lado, lutando na esperança de dias 
em sintonia real izando as melhores. Também queremos 
atividades e celebrando a vida dos chamar a atenção das autoridades 
dizimistas e paroquianos, com a para agilizarem as políticas 
mensagem do dízimo e da Palavra públicas de convivência com o 
de Deus.semiárido, sobretudo a melhoria 

No dia 17, para culminar esse do abastecimento d'água nas 

Paróquia de Canindé 

Dias “Missionários do 
Dízimo”.
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momento especial de missão para 
conscientização do díz imo, 

A Região Sertão São Francisco 
a c o n t e c e r á  a  M i s s a  d e  

das Chagas esteve presente no 8º 
Encerramento, às 19h, na Quadra 

Mutirão Brasileiro de Comunicação, 
da Gruta de Nossa Senhora, atrás 

em Natal (RN), sendo representada 
da Basílica, trazendo toda a alegria 

por Pe. Ailton Costa e Silva (padre 
e ardor missionário vivenciado 

de referência da PASCOM na 
pelas visitas às famílias.

Reg i ão ) ;  Luc i vânge l a  Luz  
D Í Z I M O  é …  b ê n ç ã o ,  

(secretária da Região e membro da 
prosperidade, caridade, amor, 

P A S C O M ) ;  F á b i o  S o a r e s  
generosidade, gratidão a Deus…

(coordenador da PASCOM) e 
A você dizimista o nosso 

Erilson (da Paróquia de Campos 
muito obrigado por contribuir no 

Belos).
crescimento do Reino de Deus. E a 

“Devemos ser eternos 
você, que ainda não é dizimista, 

aprendizes. Cada comunicador 
Deus o chama para também fazer 

deve estar sempre buscando 
esta experiência de fé.

aprender a Palavra de Deus, isto é, 
Na Secretaria da Paróquia ou 

bebendo da fonte da salvação”, diz 
nas comunidades, os agentes do 

D o m  D i m a s  L a r a ,  b i s p o  
Pastoral do Dízimo acolherão sua 

coordenador da Comissão para a 
inscrição como um dizimista 

Comunicação da CNBB. 
consciente para a fé e a partilha.

Pastoral do Dízimo e Equipe 
de Comunicação do Site Santuário.

MUTICOM

A Igreja do sertão presente no Mutirão

Nossa Igreja se organiza em movimentos e em mutirão
Para fazer chegar a todos uma boa comunicação.
É preciso investir em novos meios para anunciar
O evangelho de Jesus Cristo que a todos quer chegar.

No mundo da informação, da ciência e computação,
O que não pode faltar é conteúdo cristão.
Existe muito barulho no mundo capital
Pessoas que só assistem a novelas, 
acessa facebook e diz que tudo é legal

Boletim Informativo - novembro de 2013

18



É preciso informar a essa gente
Que vive em um país tão desigual
Que, sem Cristo, o mundo fica pior:
Sem amor e sem justiça social.

No 8º Mutirão, ouvimos muitos
Palestrantes que falam em comunicação
Que não é essa que tá aí, que é só ilusão.
Nossa Igreja aponta para novos meios 
Que conduzem o povo aos caminhos da salvação.

Rádio, internet, televisão
São meios que facilitam nossa evangelização
Mass é preciso saber usá-los sem vício e sem ilusão,
Pois o que importa não são as máquinas, 
Mas a vida do cristão.

No mundo da informação, devemos desconfiar
Da mídia que prega vida fácil, somente para enganar,
De pessoas do sensacionalismo que vivem para impressionar,
Com conteúdos vazios que nada podem acrescentar.

Nossa Igreja precisa ter uma ação
Que comunique a vida, a verdade e o pão,
Fazendo um bom uso dos meios de informação,
Mostrando o evangelho da justiça e do perdão.

Fábio Soares

Agradecimento
Agradecemos todas as contribuições do ano de 2013
Aos párocos, vigários paroquias, agentes de pastoral e a todo o povo 

de Deus, nosso muito obrigado pela partilha e corresponsabilidade para 
com a nossa Igreja. Agradecemos a todos vocês que têm contribuindo de 
forma fiel e substanciosa com o trabalho da Cúria Metropolitana de 
Fortaleza. Que possamos caminhar unidos nesse advento em preparação 
ao Natal. 

Cúria Metropolitana de Fortaleza
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NASCIMENTO ORDENAÇÃO DIACONATO PERMANENTE
26Diác. Deusdeth Alves de Lima1 Pe. Ailton Costa e Silva
26Diác. Francisco Aurimar de Moura2 Pe. Arildo da Silva Castro
26Diác. Francisco Carlos Alves dos Santos2 Pe. Francisco de Assis Gomes da Costa
26Diác. Pedro Gonçalves4 Pe. José Laércio de Lima, SJ
26Diác. Francisco Sérgio Rocha Silva5 Pe. Fábio José Costa, FSA
26Diác. Antônio Kaubi Lopes da Silveira6 Pe. Eridian Gonçalves de Lima, C.Ss.R
26Diác. Joaquim Lima Júnior6 Frei Fco Sérgio de A. Viana, OFMcap
26Diác. Fernando Gomes da Silva Filho7 Pe. José de Oliveira Miguel, SDN
26Diác. José Ney Gonçalves Montenegro8 Pe. Francisco de Assis Araújo
26Diác. Oscar Bittencourt Lins Neto9 Pe. José Ribamar Vasconcelos
26Diác. João Batista da Silva.10Pe. Antenor de Andrade Silva, SDB

11Pe. João Mascarenhas Valério
ORDENAÇÃO PRESBITERAL11Pe. Gabriel Brilhante Holanda
1 Pe. José Targino de Almeida11Pe. Francisco Fábio da Silva Sousa, FN
1 Mons. Antônio Souto Ribeiro da Silva12Mons. Virgínio Asêncio Serpa
2 Pe. Manoel Lemos Amorim12Frei Manoel Henrique Araújo, OFMcap
2 Pe. Gothardo Thomaz de Lemos16Pe. Emílio César Porto Cabral
3 Pe. José Alves Moreira, SJ19Pe. João Batista Rodrigues
3 Pe. Sidnei Felski, FN20Pe. Pedro Gotardo Donatti, CM
3 Pe. João Mascarenhas Valério21Pe. Lino Allegri
3 Pe. Neri Feitosa21Pe. Décio Siqueira Nantes, SDS
4 Pe. Djailton Pereira da Silva, SJ21Pe. Rivaldo Feitosa Ferreira
4 Frei Johannes Sannig, OFM , OFM22Mons. Mauro Gurgel Braga Herbster
4 Frei José Maria Castelo B. Lima, OFMcap22Pe. Sidnei Felski, FN
4 Pe. Francisco Adair Ramos de Abreu22Pe. Jonas Marcelo Vieira Francelino, FN
5 Dom Manuel Edmilson da Cruz23Pe. José Fonseca da Silva Filho
5 Pe. José Álvaro Campos Vieira23Pe. Alan Noel Glynn, C.Ss.R
5 Pe. Elpídio de Sousa Sampaio23Pe. Luiz Gilderlane Nogueira
5 Pe. João Pessoa de Carvalho25Pe. Rogério de França Lopes, INJ
5 Pe. Luiz Noronha Pinto25Pe. Estevão José Castelo de Lima, Ocist.
5 Pe. Raimundo W. Sampaio Rodrigues25Pe. Jairo Barbosa Leite, CCSh
5 Pe. Francisco Sales de Sousa25Pe. Aldenor Bezerra Torres
5 Mons. Aluísio Rocha Barrêto29Pe. Francisco Meneses de Oliveira, M.I
6 Pe. José Airton Pompeu da Penha29Mons. Oscar Peixoto Filho
6 Pe. Giovanni Sabóia de Castro30Frei Clévis Mafra dos Santos, OFMconv
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6 Pe. Francisco Dácio Albuquerque Araújo 16Pe. José Francisco de Sousa
6 Mons. João Jorge Corrêa Filho 16Pe. Fco. Aglailton Lourenço da Silva, FN
7 Pe. Francisco Mirton Bezerra de Lavor 17Pe. Ant. Almir Magalhães de Oliveira
8 Pe. Antônio Ruy B. Mendes  Morais, SSS 17Pe. Raimundo Nonato da Silva
8 Pe. Ambrósio F. Mascarenhas, SDS 18Pe. Francisco Meneses de Oliveira, M.I
8 Pe. Pedro Alberto Campos, SJ 18Pe. Valdecir Soares dos Santos, MSC
8 Mons. Mauro Gurgel Braga Herbster 19Pe. José Edison Coelho dos Santos, INJ
8 Pe. Itamar Roque de Moura, SDS 19Pe. José Eudázio do Nascimento Cruz
8 Dom Adalberto Paulo da Silva, OFMcap 19Pe. Francisco Helton Reis Maia, INJ
8 Pe. Luís Alberto Peixoto 19Frei Sigismundo Feitosa Gomes, OFM
8 Pe. Aguinaldo Lima Viana, SDB 20Frei Leônidas (José M.) Meneses, OFM
8 Dom José Antonio Ap. Tosi Marques 20Pe. Francisco José Gomes de Souza, INJ
8 Pe. Fernando Gomes Pierot 21Pe. João Wilkes R. Chagas Júnior, CSSh
8 Pe. Gustavo Covarrubias Rodriguez, MCCJ 21Pe. Wagner dos Santos Braga
8 Pe. Francisco das Chagas de Oliveira 21Pe. José Willame Sales Pereira
8 Pe. Paulo André Hebert, SJ 21Pe. João Batista Aires Silva
8 Pe. Luís Fernando Martins Cabral, MSC 21Pe. Antony Christopher de A. Gadelha
9 Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos 21Pe. Pedro Vicente Ferreira, SJ
9 Pe. Raimundo Ivan Araújo 21Pe. Helano Samy da Silva Holanda
10Pe. João Batista Rodrigues 21Pe. Zacarias Virgílio de Araújo Filho
10Pe. Mauri Gomes da Silva, SDS 21Pe. Paulo Roberto Lima dos Reis
11Pe. Antônio Jackson A. Frota, SSS 22Pe. Fco das Chagas Soares Rodrigues
11Frei José Domingos de Barros, OFM 22Pe. Francisco Antônio Francileudo
11Pe. Ricardo Sérgio de Melo, FN 22Pe. Madson Marques de Sousa
12Pe. Eridian Gonçalves de Lima, C.Ss.R 22Pe. Emílio José Castelo Ferreira
12Pe. Fco. Denys Lima da Costa, CCSh 22Pe. Daniel Morais de Sousa
12Pe. Carlos Valteórgenes de Almeida, SDS 22Pe. Jairo Barbosa Leite, CCSh
12Pe. João Paulo de M. Dantas, CCSh 22Pe. Paulo Sérgio B. de Amorim, CCSh
13Pe. Antônio Justino do Nascimento 22Pe. Antônio Robério Martins de Queiroz
13Pe. José Ribamar Vasconcelos 22Pe. Antônio Furtado Sobrinho, CCSh
13Pe. Vicente Morais dos Santos 22Pe. Antônio Carlos Nascimento
14Pe. Décio Siqueira Nantes, SDS 22Pe. Antonio Alves de Lima
14Sergio da Rocha 22Pe. Adalgízio Silva de Souza
15Pe. Domingos da Silva Marinho, C.Ss.R 22Pe. Abel Jakson Peixoto Lima
15Pe. Antônio Gonçalves Nogueira, SCJ 22Pe. Dimas Gonçalves Lima
16Plínio José Luz da Silva 22Pe. Geilson Pereira de Almeida
16Pe. Enemias Freire de Almada 22Pe. Miguel Lucas da Costa
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22Pe. Rogério de França Lopes, INJ
22Pe. Damião Lucas da Costa
22Pe. Raimundo Nonato de Oliveira Neto
22Pe. Edson da Cruz Sousa
22Pe. Fábio do Nascimento Deodato
22Pe. Flávio Silva Soares
22Pe. Fco. Francinaldo Castro Ferreira
22Pe. Francisco Moreira da Silva Neto
22Pe. Aluízio Pereira Costa, CM
22Pe. Fco. Regimeiro Fonseca de Oliveira
22Pe. Jean Nogueira Moreno
22Pe. João Rodrigues Farias
22Pe. José Edmilson Cruz de Freitas
22Pe. Antônio Marcos Carolino dos Santos
22Pe. José Jares dos Santos Marques
22Pe. Martinho Alves dos Santos Neto
22Pe. José Alexandre Brandão Menezes
22Pe. Tiago Geyrdenn Oliveira Gomes
22Pe. Marco Antônio dos Santos Brito
22Pe. Luiz de Gonzaga Furtado Neto
22Pe. Rodrigo Almeida de Castro
22Pe. Pedro Rodrigues da Silva Neto
22Pe. Rivaldo Feitosa Ferreira
22Pe. Raimundo Nonato Lourenço Benício
22Pe. Pedro da Cunha
22Pe. José Fonseca da Silva Filho
22Pe. Manoel Odairto de Paula
22Pe. Luciano Gonzaga da Silva
23Pe. Raimundo Leandro de Araújo
27Pe. Sóstenes Tavares Luna, MSF
29Pe. Álvaro Alves dos Santos, Csh

Jubileu de Prata

Pe. Francisco de Assis Filho 

Padre Francisco de Assis Filho, 
diocesano, Padre José Francisco de 
Sousa, diocesano, Padre Luís 
Fernando Martins Cabral, MSC, e Padre 
Ricardo Sérgio de Melo, FN, celebram 
neste final de ano vinte e cinco anos de 
ordenação presbiteral:

nasceu em Jaguaruana-CE foi 
ordenado em 18 de novembro de 
1988, em Goiânia-GO. Na 
arquidiocese de Goiânia foi vigário 
da Catedral, chanceler da diocese e 
pároco da Paróquia São Pio X.  Em 
abril de 2001, veio para a 
Arquidiocese de Fortaleza. Aqui foi 
pároco de Acarape de 23 de junho 
de 2001 a 30 de janeiro de 2007. 
De 30 de janeiro de 2007 até hoje  
é  pároco da Paróquia Nossa 
Senhora da Glória, na Cidade dos 
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Funcionários, em Fortaleza. Pe.  1994  a 25 de dezembro de 2007,  
Francisco é  membro do Conselho foi pároco da Paróquia Senhor do 
de Assuntos Econômicos da Bonfim, bairro Monte Castelo;  
Arquidiocese. A celebração da desde 25 de dezembro de 2007 até 
Missa solene de Jubileu Presbiteral hoje é o pároco da Paróquia de 
será no dia 18 de dezembro Nossa Senhora dos Prazeres, em 
novembro, às 19 horas, na Igreja Caucaia.  Pe. José Francisco 
de Nossa Senhora da Glória. Vigário Episcopal da Região 

Episcopal Metropolitana 1, de 2004 
a 2008. Foi ainda coordenador 
arquidiocesano de pastoral (1998 e Foi ordenado em 16 de dezembro 
1999) e diretor da Diretor da Escola de 1988. Sempre exerceu o 
D i a c o n a l  A r q u i d i o c e s a n a .  m in i s t é r i o  p r e sb i t e ra l  n a  

A celebração de seu Jubileu Arquidiocese de Fortaleza. De 29 
Prebiteral será no dia 16 de de janeiro de 1989 a 14 de janeiro 
dezembro, às 19 horas, na Matriz de 1990 foi vigário paroquial de 
de Caucaia.Antônio Bezerra; de 15 de janeiro 

de 1990 a 1994, foi pároco de 
Guanacés; de 25 de fevereiro de 

Religioso dos Missionários do 
Sagrado Coração de Jesus, nasceu 
em Pinheiro, MA. Foi ordenado em 
8 de dezembro de 1988. Desde 21 
de fevereiro de 2006 é pároco da 
Paróquia São João Batista, bairro 
Tauape. Pe. Cabral desde 12 de 
dezembro de 2011 é o Vigário 
Episcopal da Região Episcopal 
Metropolitana São José. Já o tinha 
s i d o  d a  a n t i g a  R e g i ã o  
Metropolitana 3 (atualmente Nossa 
Senhora da Conceição). No 
Tribunal Eclesiástico já foi 
Promotor de Justiça e Defensor do 

Pe. e José Francisco de Sousa

Pe. Luís Fernando Martins 
Cabral, MSC 
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Aos queridos padres Francisco, 
José Francisco, Cabral e Ricardo os 
parabéns não só dos que trabalham no 
Secretariado de Pastoral e da Cúria 
Arquidiocesana, mas também de todas 
as pessoas que fazem a Arquidiocese 
de Fortaleza: bispos, padres, diáconos, 
religiosos e religiosas, agentes leigos 
de pastoral e fiéis da Arquidiocese de 
Fortaleza. Que o Senhor Jesus seja Vínculo e desde 21 de setembro de 
continuamente a fonte, o alimento e a 

2011 é Juiz Eclesiástico. Pe. Cabral 
entrega do ser sacerdotal de vocês ao 

é, ainda, Diretor Espiritual povo de Deus no pastoreio e na 
A r q u i d i o c e s a n o  d o  E C C ,  Eucaristia. 
Responsável pela Escola Diaconal e 
Superior da Secção da Província 
Italiana dos MSC.

Religioso da Congregação da A nunciatura apostólica 
Sagrada Famíl ia de Nazaré (  divulgou na manhã de 6 de 
Piamartino), foi ordenado em 11 de novembro a nomeação pelo papa 
dezembro de 1988. Atualmente é Francisco do padre Ai l ton 
vigário paroquial da Paróquia Nossa Menegussi como bispo da diocese 
Senhora de Nazaré, no bairro Montese, 

de Crateús (CE).
diretor do Colégio Piamarta, Montese, e 

Padre Ailton nasceu em 1962, Superior Regional dos  Padres 
em Córrego das Flores, em Nova Piamartinos.
Venécia (ES). Recebeu a ordenação 
presbiteral em 1998 e exerceu o 
ministério em diversas paróquias 
como pároco e vigário episcopal. 
Também foi reitor do Seminário 
Maior de Filosofia e Teologia da 
diocese de São Mateus (2004-
2012). Atuou como coordenador 
diocesano do Serviço de Animação 
Vocacional (2007-2012), membro 
do Conselho de Presbíteros (2004-

Miguel 

Novo bispo de 
CrateúsPe.  Ricardo Sérgio de Melo
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2012). Desde 1996, colabora com diáconos diocesanos:
a produção da Folha de Culto Carlos Daniel Pereira
Diocesano “Celebrando a Vida”. , 

Evanilson Raquel de OliveiraAtualmente é pároco da Paróquia 
São Francisco, em Barra de São Francisco Alexandre Alves de 
Francisco, no Espírito Santo. Andrade

Padre Ailton é especialista em 
Francisco das Chagas Martins

Psicopedagogia pela Escola de 
Francisco dos Santos MonteiroFormadores de Santa Catarina. 

A ordenação episcopal do Pe. José Almir Jucá Junior
Ailton será no dia 21 de dezembro, 

Jean Fernandes Costaàs 16h em São Mateus, ES. A 
apresentação em Crateús será no Leonardo Donelles de Almeida
dia 4 de janeiro de 2014, às Aos novos padres os 
18h30min, na Catedral Senhor do parabéns e as orações de toda a 
Bonfim, em Crateús. Igreja de Fortaleza. 

Que Deus o abençoe em seu 
ministério episcopal, fazendo-o 
misericordioso e eficaz, junto ao 
querido povo da Diocese de Com preços promocionais a 
Crateús, e na fraternidade colegial Sala do Clero da Arquidiocese de 
com os demais bispos das Igrejas Fortaleza está disponibilizando 
do Regional Nordeste 1. alguns livros das Edições CNBB: 1. 

D i r e t ó r i o  L i t ú r g i c o  e  d a  
Organização da Igreja no Brasil – 
2014 (Espiral); 2. Diretório 
Litúrgico da Igreja no Brasil – 2014 
– Ano A – São Mateus; 3. A A Arquidiocese de Fortaleza 
Sagrada Liturgia – Uma Leitura realizará no dia 23 de dezembro, às 
Popular; 4. Nenhuma partida é 18h30, na Catedral Metropolitana 
inútil – sobre a atividade pastoral de Fortaleza, a celebração 
de dom Aloísio Lorscheider. eucar íst ica na qual  serão 

A Sala do Clero fica no Centro ordenados presbíteros pela 
de Pastoral Maria Mãe da Igreja, na imposição das mãos e Oração 
Avenida Dom Manoel, 339, Centro.Consecratória de Dom José 

Informações com Maria de Antonio Aparecido Tosi Marques, 
Jesus (85) 3388.8725Arcebispo de Fortaleza, os 

Sala do Clero 

Ordenação 
Presbiteral - Catedral
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Cáritas do Ceará 

CPT – Novo Email

t e m a  “ P o b r e z a  e  
Desenvolvimento”. A assembleia 

A Cáritas Brasileira dedica 
será no Centro de Pastoral “Maria, 

todos os anos uma Semana no mês 
Mãe da Igreja” com início às 

de novembro para o diálogo sobre a 
8h30min.

Solidariedade. São realizadas 
Pauta da Assembleia:

d i f e ren tes  i n i c i a t i vas  nas  
- Estudo sobre pobreza e 

comunidades, paróquias, dioceses 
desenvolvimento na Arquidiocese 

e regionais. O tema em todo o 
de Fortaleza em comunhão com a 

Ceará é “Solidariedade e Justiça 
Campanha Internacional contra a 

Social”, e o lema “O verdadeiro 
fome e a pobreza, que deverá ser 

cristianismo rejeita a ideia de 
lançada em 10 de dezembro de 

que uns nascem pobres e 
2013, promovida pela CNBB e 

outros ricos”, chamando a 
Cáritas; 

atenção de que o Brasil é o terceiro 
- Avaliação das atividades em 

pior índice do mundo em 
2013 por prioridade;

desigualdade entre pobres e ricos.  
- Indicativos de ações do 

Em Fortaleza no dia 10 de 
Plano Trienal para o ano de 2014 

novembro, às 8h, na TVC canal 5 
por prioridade;

aconteceu uma Celebração 
- Adesão de novos sócios;

Eucarística presidida pelo vice-
- Apresentação do relatório 

presidente da Cáritas de Fortaleza, 
financeiro;

padre Luís Sartorel. A celebração 
- Celebração de Natal.

contou com a participação de 
Informações (85) 3388 8716, 

membros da Cáritas de Fortaleza 
na Cáritas Arquidiocesana de 

d i vu l gando  a  Semana  de  
Fortaleza.

Solidariedade. No dia 12 de 
novembro, às 19h, haverá, na 
União dos Moradores do Jardim 
Iracema, uma Roda de Conversa 
com o tema da Semana da A CPT Ceará (Comissão 
Solidariedade, discutindo Pobreza Pastoral da Terra) está com novo 
e Desenvolvimento. Nos dias 21 endereço de e.mail, devido a 
e 22 de novembro acontecerá a mudanças na Operadora. Anote em 
Assembleia Geral Anual da Cáritas sua agenda:

  Arquidiocesana de Fortaleza com o cptce@multiplaybandalarga.com.br
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CEBs realiza 
Assembleia 
Arquidiocesana

Coordenação Ampliada das Comunidades 
Eclesiais de Base da Arquidiocese de Fortaleza.

Dia Nacional da 
Juventude

legítima e antiga tradição eclesial. 
Teologicamente são, hoje, uma 
experiência eclesial amadurecida, 
uma ação do Espírito no horizonte 
das urgências de nosso tempo (cf. 

A Assembleia Arquidiocesana 
texto de apresentação do Doc. 92 

das Comunidades Eclesiais de Base 
da CNBB). Informações: Chiquinho 

(CEBs) acontecerá nos dias 15 e 16 
Gomes  ou 

de novembro de 2013, começando 
88696993  –  OI ,  Au r i c l ea  

às 8h do dia 15 e terminando às 
(86821268 –OI), Fernanda 

17h do dia 16, no Centro de 
(85827890 – OI).

Pastoral Maria Mãe da Igreja 
(CPMMI), entrada pela Rua 
Rodrigues Júnior, 300. Será um 
momento de aval iação da 
caminhada e planejamento, a 
partir da eleição das prioridades. 

Assim expressa a carta-
c o n v i t e  d a  c o o r d e n a ç ã o  O Dia Nacional da Juventude 
a rqu id i o cesana:  “A  nossa  propôs reflexão em paróquias e 
Assembleia é um momento comunidades do Brasil. O ano de 
importante de partilha, troca de 2013, para a Igreja no Brasil, foi 
nossas experiências, celebração, um ano dedicado à juventude. 
tomada de decisões. É ocasião Além do tema da Campanha da 
onde avaliamos nossa Caminhada Fraternidade “Eis-Me Aqui, Envia-
e planejamos o ano vindouro a Me!”, que apresentou a atual 
partir da eleição de nossas condição dos jovens na sociedade, 
prioridades e nosso jeito de ser aconteceu, ainda, a Jornada 
Igreja. Em nossa Arquidiocese, Mundial da Juventude Rio 2013. 
continuamos perseverantes, Como fechamento deste ano da 
ousando e recriando, sendo juventude, o Dia Nacional da 
presença profética junto aos que Juventude (DNJ) 2013, na sua 28ª 
sofrem, procurando chegar, como e d i ç ã o ,  a b o r d o u  o  t e m a  
diz o Papa Francisco: às “periferias “Juventude e Missão” e o lema 
existenciais” de nosso tempo. As “Jovem: levante-se, seja 
CEBs representam uma maneira de fermento!”. “Todos esses eventos, 
ser Igreja, de ser comunidade, de em prol da juventude, despertaram 
fraternidade, inspirada na mais 

fg-duarte@uol.com.br

Boletim Informativo - novembro de 2013

27

mailto:fg-duarte@uol.com.br


no coração da Igreja a opção 
afetiva e efetiva que os bispos do 
Brasil confirmaram no Documento 
85”, mencionou o assessor da 
Comissão Episcopal Pastoral para a 

Já nos aproximamos do nosso 
Juventude, padre Antônio Ramos 

I Nordestão de Catequese, em 
do Prado, sobre o documento 

Maceió. 
Evangelização da Juventude.

A noite de sexta, dia 15 será 
Ainda de acordo com o de acolhida e boas vindas. Nosso 

assessor, a importância do DNJ Regional fará sua apresentação a 
está em “agregar  va lores partir de um pequeno vídeo com 
evangélicos e culturais aos jovens, algumas imagens do nosso Estado 
que ajudam a fortalecer o e alguns desafios à evangelização. 
ministério do discipulado e Como música escolhemos a Ceará 
missionariedade dentro e fora da Terra da Luz, de Fagner, e Missão de 
Igreja”. Padre Antônio Ramos Todos Nós, de Zé Vicente.
afirma que o DNJ levou a todas as No sábado dia 16 a Oração 
paróquias do Brasil missões d a  M a n h ã  é  d e  n o s s a  
populares, fóruns sobre juventude responsabil idade. Desde já 
e vigílias. Lembrou que no último dese j amos  con t a r  c om a  
domingo do mês de outubro a colaboração de todos naquilo que 
maioria das dioceses do Brasil for missão do Regional.
celebrou a vida da juventude. No sábado à noite, faremos 

o nosso momento de convivência, “Há 28 anos, a Igreja do Brasil 
com roupa de festa bem regional, procura viver em todas as 
partilha de pipoca, cocada, doces, paróquias questões ligadas à 
castanha... juventude”, disse o assessor. Todos 

Penso que o Nordestão será os anos são propostos tema, lema e 
uma oportunidade para a gente iluminação bíblica, inspirados pela 
conhecer melhor a catequese, a realidade em que vivem os jovens. 
nossa gente.  Os participantes Este ano, a iluminação Bíblica 
devem ter o coração aberto para proposta foi: “Quanto a você, 
acolher as reflexões, para partilhar ar regace  suas  mangas ,  
a vida, os saberes. Desejo que levante-se e diga a eles tudo o 
juntos possamos contribuir com a que eu mandar. Não tenha 
animação bíblico-catequética do medo” (Jr 1,17).  Fonte: 
Nordeste.

CNBB

I Nodestão de 
Animação Bíblico-
Catequético

Boletim Informativo - novembro de 2013

28

http://www.cnbb.org.br/eventos/juventude/13094-2013-11-05-18-13-58


Em 2015, o II Nordestão aos participantes conteúdo 
será realizado aqui no Ceará. teológico-litúrgico com base nas 
Assim cada um vá se preparando práticas celebrativas à luz do 
p a r a  e x p r e s s a r  n o s s o  Concílio Vaticano II. As aulas serão 
contentamento com este encontro. aplicadas em três módulos: 

extensão, especial ização e 
complementação. Os participantes 
podem escolher, na inscrição, as 
etapas que desejam cursar.

De acordo com a organização 
do curso, serão privilegiados os Prosseguem, até o dia 10 de 
estudos da mistagogia a partir do dezembro, as inscrições para o 
rito celebrado e a participação na Nordestão de Liturgia que ocorrerá 
construção do conhecimento em na diocese de Crato (CE), de 14 a 
mutirão. O bispo de Crato e 24 de janeiro de 2014. O evento 
referencial para a Liturgia do tem o apoio da Comissão Episcopal 
Nordeste I, dom Fernando Panico, Pastoral para a Liturgia da CNBB, 
coordena o Nordestão com uma sendo destinado a agentes de 
equipe formada por padres e pas to ra l  l i t ú rg i ca ,  l e igos ,  
assessores.religiosos, padres, diáconos e 

No site do evento estão seminaristas.
disponíveis a ficha de inscrição e os O Nordestão será realizado 
valores referentes a cada módulo em fo rmato  de  curso  de  
d o  c u r s o :  especialização e extensão em 
www.nordestaodeliturgia/nordestliturgia, com o objetivo de oferecer 
ao - Fonte: 

“Quanto a nós, não podemos 
nos calar sobre o que vimos e 
ouvimos” At 4, 20.

Maria Erivan
Regional Nordeste 1

Nordestão de Liturgia

Pastoral da 
Juventude 

Encontro Regional

CNBB
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Com o tema “Boa nova em surgiram a partir da força jovem, o 
novos tempos”, a Pastoral da que deu novo vigor na caminhada 
Juventude (PJ) de todo o Ceará dos participantes. Outro forte 
estará reunida em Caucaia entre os aspecto neste ano foi a intensa 
dias 14 e 17 de novembro. Os sintonia entre as dioceses, 
participantes irão partilhar, possibilitando, assim, passos mais 
celebrar, avaliar e principalmente largos para os grupos de base, que 
planejar os rumos para o ano de são os espaços de vivência na fé e 
2014. construção da Pastoral da 

A  t emá t i c a  e s c o l h i d a  Juventude.
c o n t e m p l a  a s  A reflexão do 
experiências vividas encontro ficará por 
pela PJ do Ceará no conta da temática 
ano de 2013. O central e também 
encontro contará desafio, que é ser 
com a participação de “Boa Nova” nestes 
8 0  d e l e g a d o s ,  “Novos Tempos”. A 
representando as Pastoral traz uma 
nove dioceses do p r o p o s t a  d e  
Estado do Ceará. articulação que tem 
Ta m b é m  e s t a r á  foco maior nos 
presente o Secretário grupos de base, 
Nacional da Pastoral acompanhamento 
d a  J u v e n t u d e ,  de coordenações e 
Thiesco Crisóstomo, referenciais da PJ 
que participará dos d e n t r o  d a s  
q u a t r o  d i a s  d e  dioceses, tudo isso 
encontro. direcionado para a 

Boa nova em novos luta em defesa da vida e da 
tempos juventude. Durante o evento 

Um dos propósitos do também se dará a escolha do novo 
encontro é avaliar os trabalhos representante da Pastoral da 
realizados no ano de 2013 pela PJ. Juventude do Ceará através de 
Para os participantes o ano foi de votação pelos delegados das 
muitas conquistas. Com a dioceses.
preparação para a Jornada Mundial O encontro é mais um esforço 
da Juventude, muitas iniciativas e conquista dos jovens que 
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constroem a Pastoral da Juventude PJ, Thiago Silveira.
do Ceará. As expectativas são as Baixe os materiais do 
maiores e melhores possíveis, pois e n c o n t r o :  C a r t a z  -  
é o momento de partilhar a http://goo.gl/0sPjIw;
caminhada e celebrar a vida, como Oração: ; 
também de avaliar e planejar os Hino: 
trabalhos futuros que irão permear 
o rumo da Pastoral da Juventude no 
Estado.  

A grande proposta da Pastoral 
da Juventude é de jovens 
evangelizando jovens através da 
vivência na fé, levando a boa nova 
para todos e todas. A PJ tem uma 
opção preferencial pelos jovens A Pastoral Vocacional (PV) da 
das classes mais populares, Arquidiocese de Fortaleza participou 
marginalizados e excluídos com o nos últimos dias 8, 9 e 10 de novembro 
intuito de construir um mundo com de mais uma Assembleia da PV/SAV do 
mais fraternidade, justiça e paz, Regional Nordeste 1, realizada no 
sendo assim construtores da Centro de Expansão Dom Vicente 
Civilização do Amor. Matos, na sede da Diocese do Crato. 

“O Encontro Regional da A Assembleia contou com a 
Pastoral da Juventude é a p a r t i c i p a ç ã o  d o s  a n i m a d o r e s  
concretização do sonho e do vocacionais de oito dioceses do 
projeto de pouco mais de um ano Regional sendo eles padres, diácono 
de rearticulação da PJ no Ceará. A permanente, religiosos e religiosas, 
expectativa é que a Boa Nova que a seminaristas, casal, leigos e leigas. A 
pastoral é nesse chão contagie Arquidiocese de Fortaleza esteve 
cada vez mais a juventude que se representada pelo Pe. Rafhael Maciel, 
identifica com a nossa proposta de coordenador arquidiocesano da PV; Pe. 
e v a n g e l i z a ç ã o  e  q u e  o s  Adalgízio Sousa; Pe. Bezerra; Frei 
participantes voltem para suas Alberto, OAR; Diác. Fernandes; 
dioceses e comunidades animados seminaristas Vicente e Jocenilton; pelo 
e animadas a falar das “coisas que casal Francisco e Gorete e pelo Sr 
vimos e ouvimos” nesse momento Evandro. 
de celebração, vida e partilha”, As reflexões da Assembleia 
enfatiza o coordenador regional da partiram do guia de orientações para o 

http://goo.gl/D7WT7o
http://goo.gl/gVxBHO

Natália França, PJ Guadalajara  - Pastoral da 
Juventude Regional Nordeste I –

Pastoral Vocacional 
da Arquidiocese
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Simpósio Vocacional do Brasil, a ser 
realizado de 16 a 14 de maio de 2014. A 
explanação foi feita pelo Pe. Rafhael.  
Pe Fábio (Sobral) e Pe. Éder (Tianguá) 
apresentaram um estudo sobre o 2º 

A c o n t e c e u  o  1 0 º  Congresso Latino-Americano sobre 
vocações realizado em 2011. Na Acampamento da Juventude 
Assembleia também houve momentos Kolping de 18 a 20 de outubro 
fortes de espiritualidade, convivência e na Comunidade do Cantagalo, 
partilha das experiências com a 

Paroquia de Acarape, com a apresentação dos trabalhos vocacionais, 
realizados em cada diocese no ano de participação de 60 pessoas 
2013. Na programação ainda foi vindas de diversas comunidades 
incluída uma manhã turística em do Maciço  de  Batur i té ,  
Juazeiro do Norte. Em romaria 

Fortaleza, Parajuru. O diretor vocacional, os participantes visitaram o 
Horto, onde fica a estátua do Padre Nacional da Juventude Kolping 
Cícero Romão Batista, a Basílica de veio de São Paulo e um 
Nossa Senhora das Dores e a Capela do representante das Comunidades  
Socorro, onde está o túmulo do Padre 

Kolping de  Minas  Gerais. O Cícero.  Ao final  da missa de 
encerramento, presidida pelo pároco da Acampamento da Juventude 
Catedral do Crato, Pe. Edmilson, e teve inicio no ano de 2000. A 
animada pelos participantes do Curso de ideia é fortalecer a juventude, 
Canto Litúrgico que estava acontecendo 

trabalhar a troca de experiência simultaneamente no mesmo local, o 
bispo diocesano, Dom Fernando Panico, e proporcionar aos jovens 
MSC, marcou presença deixando sua momentos fortes de estudo, 
mensagem de gratidão e acolhida aos reflexão, e aprofundamento do 
participantes dos dois encontros. 

t e m a  d a  C a m p a n h a  d a  Ficou decidido que a próxima 
Assembleia da PV/SAV do Regional Fraternidade. Na programação 
será realizada nos dias 21, 22 e 23 de os agentes da Pastoral da 
novembro de 2014, na Diocese de Juventude do Meio Popular 
Sobral.

colaboraram no estudo sobre a 
realidade da juventude e os 

10º Acampamento da 
Juventude Kolping do 
Estado do Ceará
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canto,  e outras expressões projetos de vida que o jovem 
culturais, como a capoeira e a assume na perspectiva de uma 
religião.

sociedade mais justa e solidaria. Programação
A tarde do sábado dia 19 e a De 17 a 25 (durante o dia): 

Atividades, exposição e atrações manhã do dia 20 foram 
com o objetivo de mostrar o legado m a r c a d a s  p o r  e s t u d o  e  
da cultura negra na literatura, 

aprofundamento da temática ar tes  e  educação.  Loca l :  
através da arte, em sete oficinas: Associação Maracatu Nação 

Iracema.teat ro ,  dança,  maculelê ,  
Dia 17, às 10h: Diálogo escultura, grafite, colagem-

estruturado  “dança da capoeira” 
sexua l idade  e  p rodução  (Brasil x Africa) – Associação 
audiovisual. Os momentos de Cultural Zumbi.  Local: UMJIR – 

Rua Arimatéia Cisne, 34 – Jardim mística e espiritualidade 
Iracema.reforçaram cada vez mais os 

Dia 19, às 19h: Celebração 
laços de amizade, fraternidade e 

afro presidida por Dom Rosalvo 
a vivencia da fé no Deus da Cordeiro de Lima, bispo auxiliar da 

Arquidiocese de Fortaleza. Local: Vida, bem como o viver em 
Paróquia São Francisco de Assis, família na comunidade cristã. 
no Conjunto Palmeiras.

Dia 20, às 19h30min: 
Celebração afro presidida por Dom 
Rosalvo Cordeiro de Lima, bispo 
auxiliar da Arquidiocese de 
Fortaleza. Local: Paróquia Santo 
Antônio de Pádua, bairro Jardim 
Iracema.

 Dia 23, às 14h: I Encontro de A Semana da Consciência 
quilombo urbano. Local: Igreja Negra tem como objetivo refletir, 
Nossa Senhora das Dores, bairro aprofundar o quadro de realidade 
Otávio Bonfim.das negras e negros hoje e 

Dia 24, domingo à tarde: valorizar a cultura afro-brasileira 
Sessões de cinema sobre negro, com apresentações de dança, 
apresentações de teatro,  afro 

Pastoral Afro 

Semana da Consciência 
Negra

dança
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e capoeira abertas ao público. 
Local: União dos Moradores do 
Jardim Iracema – UMJIR.

Dia 26, às 19h30min: Diálogo 
estruturado “Cultura Negra”, com Leigos e leigas pertencentes a 
José Maria de Paula Almeida, da diversas instituições vinculadas à 
Comissão Cearense de Folclore do Igreja Católica, no Brasil, vêm, 
Estado do Ceará. Local: União dos desde 1975, buscando, através de 
Moradores do Jardim Iracema – sua organização - Conselho 
UMJIR. Nacional do Laicato do Brasil-

A Semana Afro é uma C N L B  -  a t u a l i z a ç ã o  e  
realização da Arquidiocese de fortalecimento de sua identidade e 
Fortaleza, através dos seguintes missão, impulsionados pela grande 
grupos: GRENI – Grupo de contribuição dada pelo Concílio 
Religiosos Negros e Indígenas – Vaticano II, que despertou nos 
CRB/Fortaleza; Pastoral Afro, da cristãos leigos e leigas a 
Paróquia Santo Antônio de Pádua, consciência de sua vocação 
no bairro Jardim Iracema; Pastoral específica como membro do Povo 
Afro, da Paróquia São Francisco de de Deus, tendo o mundo como 
Assis,  no bairro Conjunto espaço próprio de sua missão (A. 
Palmeiras; Paróquia Nossa A.,26).
Senhora das Dores, bairro Otávio Um grande passo foi dado em 
Bonfim. 1991, quando decidiram em 

Informações com Cristina Assembléia comemorar o Dia 
França, (85) 8750. 2708. Nacional do Leigo, na Festa de 

Cristo Rei, convidando todos os 
cristãos a alicerçar sua vida em 
Cristo na certeza de que seu 
projeto é de “vida em abundância 
para todos” ( Jo 10,10).

É nesse sentido que a 
Conselho Arquidiocesano vem, há 
15 anos, com esforço e dedicação, 
procurando articular os leigas e 
leigas, para compartilhar a grande 
alegria de sermos “continuadores 
da missão de Cristo” e, assim 

Dia Nacional do Leigo
Festa de Cristo Rei
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sendo, sermos também presença 
fiel, construtores da unidade do 

 “Juventude: encontro, 
corpo ao qual pertencemos,  

esperança e profecia”
gerando comunhão e participação, 
testemunhando  os valores do 

“Festa da Vida um encontro 
Evangelho, sintonizados com a 

aberto, celebrativo e cultural”.
vida do povo, filhos e filhas de 
Deus.

É inegável a importância de 
P a r a  c e l e b r a r  e s s e s  

um acontecimento aberto, em que 
momentos, estamos convidando 

a Arquidiocese de Fortaleza, 
todos os que se uniram  à nossa 

através de seus representantes e 
c a m i n h a d a ,  p a r a  j u n t o s ,  

das mais diversificadas lideranças 
novamente, fortalecermos nossa 

missionárias, padres, religiosos e 
Fe e nossa Esperança e com a graça 

religiosas, agentes e animadores 
do Deus da Vida reafirmarmos o 

de comunidades, movimentos e 
compromisso de ser sal, fermento 

pa s t o ra i s ,  en can tados  s e  
e luz no meio do mundo.

encontram para festejar a Vida, 
Eis o convite: o CONSELHO 

expondo e apresentando o maior 
DE LEIGOS celebra 15 anos na 

número possível de ações de 
Arquidiocese de Fortaleza.

promoção, cuidados e defesa da 
· Ação de Graças: 19 de 

Vida em todos os cantos da grande 
novembro, terça-feira, às 19 

Fortaleza.
horas. Local: Casa do Leigo - Casa 

Graças ao empenho teimoso 
do Cursilho. Endereço: Rua Costa 

de uma equipe, que vem se 
Araújo, 995, Fátima. Preside Dom 

r e u n i n d o ,  m e n s a l m e n t e ,  
João Costa, bispo de referência dos 

m o b i l i z a n d o  a p o i a d o r e s  
Leigos do Regional Nordeste 1.

voluntários e voluntárias, teremos 
· Comemoração do Dia 

certamente mais uma Festa da 
Nacional do Leigo: 24 de 

Vida, a 5ª, um acontecimento com  
novembro, domingo, às 19 horas. 

a l g umas   c a ra c t e r í s t i c a s  
Local: Santuário de Fátima. 

peculiares.
Preside Pe. Francisco Ivan Sousa, 

· Uma Festa Popular, no mais 
Coordenador de Pastoral.

genuíno sentido bíblico e 
também no jeito cultural 
n o r d e s t i n o .  C o m  a p e l o  
for temente  par t i c ipat ivo,  
baseado na estrutura de tendas, 

Festa da vida 2013:
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postas, o quanto possível, num · Uma Festa em que a 
grande semicírculo, onde os dimensão ecumênica é posta, 
mais diversos grupos podem ganhando um paradigma mais 
mostrar e compartilhar suas amplo, para além do que já 
ações, produções, histórias e ensaiamos através de nossas 
saberes ,  com a leg r i a  e  Igrejas Cristãs. Sonhamos 
simplicidade. Algumas tendas alcançar com a Festa da Vida, um 
contemplam o aspecto de feira, congraçamento maior, em que a 
pondo suas criações à venda, Arquidiocese assume com 
outras oferecem serviços básicos clareza e empenho o papel que 
de massoterapia, orientações, lhe cabe na missão de anúncio do 
i n f o r m a ç õ e s ,  o f i c i n a s  Reino: testemunhar a abertura 
interativas, etc. ao diálogo e colaboração mútua 

· Uma Festa em que todos os com Instituições e Organismos 
participantes podem circular, da Sociedade Civil, cujo objetivo 
passear, rever amigos e amigas, comum seja mesmo a promoção 
companheiros de caminhada, da Vida.
num clima de confraternização e O tamanho da Festa da Vida 
harmonia com a natureza, no está no encantamento das pessoas 
espaço privilegiado da praça, 
onde ela se realiza. 

· Uma Festa nascida em 
sintonia com a essência das 
Campanhas da Fraternidade, 
nos seus grandes e urgentes 
temas postos no momento 
presente da sociedade brasileira 
e mundial - a Vida, com suas 
fontes sagradas - a Justiça, a 
Ecologia, a Economia, o Convívio 
plural, a Paz. Alguém chegou a 
lembrar que a Festa da Vida pode 
ser uma  oportunidade  para um 
bom fechamento do ciclo da CF, 
no terceiro domingo do Advento 
em dezembro, abrindo-se para a 
próxima Campanha que virá;
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que chegam, sabendo que não que está sabendo agora, 
estamos ali para assistir a grandes chegue mais perto. A Festa 
shows, com “estrelas” ungidas pela será mais bela com sua 
grande mídia, mas que todos presença! Entre na roda com a 
somos estrelas, sim, brilhando gente! 
numa bela constelação em que 
todos temos importância igual, em A 5ª Festa da Vida será 
que todos somos artistas, realizada na Praça da Paróquia 
construindo, sem competições, a Nossa Senhora da Saúde, 
cultura da solidariedade. Em cada Mucuripe, dia 15 de dezembro, 3º 
Tenda ou Sombra de Árvore, pode Domingo do Advento, das 10 as 16 
haver uma roda de conversas, horas. 
a p r e s e n t a ç õ e s  a r t í s t i c a s ,  VAMOS CONSTRUIR JUNTOS A 
m o m e n t o s  f o r t e s  d e  5ª FESTA DA VIDA!
confraternização e partilha. Informações: (85) 3388 

O encerramento se ja  8701;  3388 8714 - Secretariado 
sempre celebrativo, com a Palavra de Pastoral, 
Bíblica, a Música, a Dança, o  (85) 3263 1538 – Paróquia 
Teatro, os Estandartes e demais N. Sra. da Saúde.   
símbolos se unindo numa só Contato: 
expressão viva de louvor à Vida, ao 
Deus da Vida, cujo Filho Amado 
está entre nós, na mesma Ciranda 
que um dia Ele ensaiou em Caná da 
Galiléia (Jo 2), quando nos quis 
revelar o jeito do Reinado Divino, 
do qual ele foi e será sempre  o 

Para atender a pedidos que embaixador por excelência.
nos foram feitos, logo depois do Claro que a cada ano, a cada 
Simpósio da Fé, decidimos publicar Festa,  fazemos uma nova 
três mil novos exemplares do Plano experiência, com avanços e limites 
Pastoral 2012 - 2015.  Bom sinal.  certamente, mas com empenho e 
Já se encontram  no Secretariado desejo de acertarmos sempre 
de Pastoral da Arquidiocese de mais. 
Fortaleza. Telefone: (85) 3388-Quem já participou sinta-
8701. se chamado a vir compor as 

equipes e comissões. E você, 

zvi@uol.com.br
Zé Vicente

Plano de Pastoral 
2012-2015
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Com a finalidade de refletir 
sobre a realidade político-social, 
econômica, cultural e religiosa da 
Amazônia brasileira, a Comissão 
Episcopal para a Amazônia da 
CNBB promoveu nos últimos dias 
de outubro, o 1º Encontro da Igreja 
Católica na Amazônia brasileira. O Reunidos no Primeiro 
evento reuniu, em Manaus (AM), os Encontro da Igreja Católica na 
bispos da Amazônia Legal, Amazônia Legal, em Manaus, 
coordenadores de pastoral, entre os dias 28 e 31 de outubro de 
rel igiosos, leigos e outros 2013, nós, bispos, presbíteros, 
convidados. religiosas e religiosos, agentes de 

pastoral leigas e leigos, queremos 
partilhar com vocês as reflexões e 
análises sobre a situação atual da 
nossa região e as respostas que, 
como pastores, pretendemos dar 
aos desafios de nossos tempos. 
Agradecemos a Deus pelas 

Para incentivar os nossos 
leitores a lerem a Carta, no site da 
arquidiocese ou no da CNBB, e a se 
deixarem envolver pelos apelos da 
Igreja que está na Amazônia 
selecionamos alguns trechos que 
nos parecem motivadores.

Ao f ina l  do Encontro,  
realizado entre os dias 28 e 31 de 
outubro, os participantes enviaram 
uma carta às comunidades. O texto 
reflete sobre a necessidade da 
e v a n g e l i z a ç ã o  n a  r e g i ã o  
amazônica.
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maravilhas que operou entre nós e mundo desigual, levando a Palavra 
nossos irmãos e irmãs que, por um de Deus, fundando e organizando 
c o m p r o m i s s o  p r o f é t i c o ,  comunidades eclesiais, vivas e 
testemunharam sua fé, muitas partic ipativas, proféticas e 
vezes até as últimas consequências missionárias, numa grande rede de 
(cf. Jo 13,1), dispostos a “dar não solidariedade que as fez enfrentar 
somente o Evangelho, mas até a as precariedades existenciais, 
própria vida” (1 Tes 2,8). Ao nos manter viva a chama de sua fé e 
prepararmos para celebrar os 400 sua esperança, e valorizar 
anos do início da evangelização na sobretudo sua religiosidade 
Amazônia, assumimos a missão popular expressada nas festas 
que o Senhor nos propõe, de re l ig iosas ,  em novenas  e  
sermos suas testemunhas, procissões.
discípulas/os, missionárias/os de (...) As palavras do Papa 
sua Palavra, pois a Igreja é Francisco aos Bispos do Brasil por 
“enviada por Cristo a manifestar e a ocasião da Jornada Mundial da 
comunicar o amor de Deus a todos Juventude dão-nos novo impulso 
os homens e mulheres e a todos os para refletirmos sobre a realidade 
povos” (AG 10). (...) política e religiosa da Amazônia 

A Igreja na Amazônia adotou Legal e promover e defender a vida 
e incorporou as novas orientações dos habitantes dessa região e de 
eclesiológicas e pastorais vindas do sua rica biodiversidade. Cala fundo 
Concílio Vaticano II, de Medellín e em nosso coração a expressão do 
Pueb la ,  Santo Domingo e  Papa Francisco de que a Amazônia 
Aparecida e buscou evangelizar a é “teste decisivo, banco de prova 
partir de uma visão mais ampla e para a Igreja e a sociedade 
profunda da vida e da realidade brasileiras” (Rio de Janeiro, 27 de 
amazônicas. Assumiu a mística e julho de 2013). (...)
espiritualidade do seguimento de Sabemos que temos um 
Jesus Cristo, uma pastoral e uma mesmo caminho a palmilhar. 
miss ionar iedade dentro da Lembramo-nos de que Jesus 
realidade local. Centenas de mesmo é o Caminho (Jo 14,6). 
milhares de irmãs e irmãos leigos e Jesus caminha conosco como o fez 
religiosos, presbíteros e bispos com os discípulos de Emaús que 
embrenharam-se nas matas, exclamaram: “Não ardia o nosso 
navegaram rio abaixo, rio acima, coração quando ele nos falava pelo 
viajaram pelas estradas desse 
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caminho, quando nos explicava as - (...) o criminoso tráfico de 
Escrituras!” (Lc 24,32). E não foi pessoas e drogas, sustentado pela 
adiante, mas “entrou para ficar” ganância, miséria e impunidade, e 
(Lc 24,29). Jesus está na o assassinato de jovens;
Amazônia para f icar. E o - (. . .)  os relatos de um 
reconhecemos ao partir o pão. (...) representante dos povos indígenas 

Refletimos nestes dias sobre e de um quilombola que nos 
problemas que continuam a atingir falaram de suas organizações, 
e causar danos e ameaças à vida e lutas e conquistas e nos alertaram 
à existência de pessoas e povos e para os graves riscos de perderem, 
a o  m e i o  a m b i e n t e  n a  através da Proposta de Emenda 
Amazônia(...): Constitucional (PEC 215), direitos 

conquistados em relação à - (...) a realidade urbana e a 
demarcação e garantia de seus mobilidade humana que tantos 
territórios, asseguradas nos Art. sofrimentos têm causado aos 
231 e 232 da Constituição Federal povos amazônidas (...);
de 5 de outubro de 1988.

- (...) o acentuado crescimento 
das igrejas evangélicas e dos sem-
religião também na Amazônia COMPROMISSOS
(...); - Os enormes desafios 
- (...) os grandes projetos apresentados nos relatos e 
implementados na região, de testemunhos nos interpelam como 
modo especial as hidrelétricas, que Igreja na Amazônia Legal a 
representam uma nova invasão do assumir compromissos pastorais 
capital (...); que devem nortear a caminhada 

de nossa Igreja no presente e no - (...) o desmatamento contínuo e 
futuro:novamente crescente das florestas 

amazônicas (...); -  Rea f i rmamos  nossa  
identidade de ser Igreja discípula - (...) a urgência da realização da 
da Palavra, testemunha do Reforma Agrária e Agrícola (...);
dialogo, servidora e defensora da 

- (...) o crime impune da prática do vida, irmã da criação, missionária 
trabalho escravo que ocorre nas e ministerial, que assume a vida do 
empresas do agronegócio e nas povo, que se articula na paróquia 
áreas de mineração (...); como rede de comunidades e nas 
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comunidades eclesiais de base (cf. participar da “fração do pão” (At 
Conc lusões  de  Santa rém:  1,42), do “sacramento da piedade, 
memória e compromisso, 2012, p. sinal de unidade, vínculo da 
19). caridade, banquete pascal” (SC 

47). (...)- Causa-nos uma profunda 
dor ver milhares de nossas - “Urge formar ministérios 
comunidades exc lu ídas da adequados às necessidades das 
eucaristia dominical. A maioria comunidades, especialmente do 
delas só tem a graça de celebrar o Ministério do Pastoreio de 
Memorial da Paixão, Morte e comunidades, exercido por leigas e 
Ressurreição do Senhor uma, duas leigos que sejam servas e servos 
ou três vezes ao ano. O Senhor, na do povo, abertos ao diálogo e ao 
véspera de sua morte, não deu um trabalho em equipe, e que, 
bom conselho, mas um mandato d e v i d am en t e  p r e pa r ado s ,  
explícito: “Fazei isto em minha assumam em nome da Igreja a 
memória” (1 Cor 11,24; Lc 22,19). d i r e ção  pas to ra l  de  uma  
O Decreto “Presbyterorum Ordinis” comunidade” (A Igreja arma sua 
do Concílio Vaticano II declara que tenda na Amazônia, Manaus, 9 a 
a Eucaristia é fonte e, ao mesmo 18 de setembro de 1997, n. 47).
t empo ,  áp i c e  de  t oda  a  - Almejamos investir na 
Evangel ização (cf .  PO 5). formação de presbíteros e de 
“Nenhuma comunidade cristã se irmãos e irmãs de vida consagrada 
edifica sem ter a sua raiz e o seu – autóctones e os que chegam de 
centro na celebração da santíssima fora – para que sejam despojados, 
Eucaristia, a partir da qual, s imp l e s ,  não  busquem a  
portanto, deve começar toda a autopromoção,  que se jam 
educação do espírito comunitário” missionários e vivam em maior 
(PO 6). Também a Constituição sintonia e contato com as 
Dogmática “Lumen Gentium” fala comunidades e saibam trabalhar 
da Eucaristia como “fonte” e em equipe com os/as leigos/as, 
“ponto culminante de toda a vida e v i t a n d o  c e n t r a l i s m o ,  
cr istã” (LG 11).  Torna-se clericalização e autoritarismo.
urgentemente necessário criar 

- Comprometemo-nos em dar estruturas em nossa Igreja para 
visibilidade ao tráfico de pessoas que os 70% de comunidades, que 
para enfrentar esses crimes hoje estão excluídos da celebração 
hediondos contra a liberdade e eucarística dominical, possam 

Boletim Informativo - novembro de 2013

41



dignidade da pessoa humana. mundo urbano. Enfrenta com 
Apostamos na Campanha da alegria as dificuldades das 
Fraternidade de 2014 que tem d i s tânc i as  e  da  f a l t a  de  
como tema “Fraternidade e Tráfico comunicação para encontrar e 
Humano”. oferecer ao rebanho, confiado a 

nós pelo Senhor da messe, a luz da - Precisamos dar mais ênfase 
Palavra de Deus e a Eucaristia aos meios de comunicação, pois 
como alimentos que revigoram e sabemos da sua importância para a 
animam as forças para viver a Evangelização.
comunhão com Deus e cuidar da 

- Conscientes de que a Amazônia como chão da partilha, 
problemática da Amazônia é pátria solidária, “morada de povos 
global, queremos abrir-nos a uma irmãos e casa dos pobres” (DAp 8).
visão panamazônica que nos 

A carinhosa devoção a Nossa convoca a buscar caminhos de 
Senhora de Nazaré, Rainha da colaboração e compromisso entre 
Amazônia, nos leve a cumprir o que as Igrejas na América Latina.
ela nos pede: “Fazei o que Ele vos 

- Queremos dar atenção disser!” (Jo 2,5).
especial aos jovens, através do 

Os bispos da Comissão apoio e incentivo à Pastoral da 
Episcopal para a Amazônia Juventude, est imulando as 
assinaram a Carta, em nome de 56 dioceses e congregações religiosas 
bispos e de 109 sacerdotes, a liberarem presbíteros e religiosas 
religiosas e religiosos, leigas e para acompanhar os jovens, para 
leigos que participaram do que sejam oferecidos cursos de 
encontro.f o rmação  d e  a s s e s s o r e s ,  

 preparando-os para este serviço à 
juventude na Amazônia.

A Igreja Católica na Amazônia 
Foi eleito no dia 10 de Lega l  v ive  e  c resce  com 

novembro o novo Presidente do c a r a c t e r í s t i c a s  p r ó p r i a s ,  
Conselho Estadual da RCC Ceará. e n r a i z a d a s  n a  s a b e d o r i a  
Sucedendo James Apolinário, que tradicional e na religiosidade 
ficou a frente do movimento no popular que durante séculos 
Estado nos últimos quatro anos, alimentou e continua a manter viva 
assumirá a presidência, em janeiro a espiritualidade dos povos da 
de 2014, Francisco de Sousa Timá, floresta e das águas, e agora, do 

RCC Ceará
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membro da Comunidade Católica formada também uma nova 
Servos do Senhor da Arquidiocese equipe de serviço para o biênio 
de Fortaleza. 2014-2015, durante o qual Timá 

C o m o  P r e s i d e n t e  d o  vivenciará a missão de presidir o 
Conselho Estadual da RCC Ceará, Conselho Estadual da Renovação 
Timá também integrará o Carismática Católica do Ceará.
Conselho Nacional da RCCBRASIL, 
tendo sua primeira reunião já no 
Encontro Nacional de Formação, 
que acontece em janeiro próximo.

 Não estando presente na 
eleição, que aconteceu na cidade 

A Faculdade Católica de de Russas,CE, com presença de 
Fortaleza comunica alterações nas Carlos César, Presidente do 
datas de inscrição e provas do seu Conselho Estadual da RCC Piauí, o 
vestibular para 2014 para os novo coordenador eleito se 
Cursos de Bacharelado em manifestou através das redes 
Filosofia e Bacharelado em sociais: “Quero agradecer a todos 
Teologia.os amigos e amigas o apoio e as 

-Inscrições para o Vestibular orações nesta nova missão que 
até o dia 9 de dezembro.Deus me confiou, quero continuar 

-Datas das Provas: 10 e 11 de contando muito com vocês, um 
dezembro.abraço e a paz de Jesus.”

-Divulgação do Resultado do O retiro, que serviu para a 
Processo Seletivo 2014eleição do novo coordenador, 

-13 a 16 de janeiro de 2014: também foi momento de oração, 
Matrículas para os aprovados no planejamento, elaboração de 
processo seletivo 2014.1calendário e vivência fraterna. Foi 

-Dia 17 de janeiro de 2014: também momento de despedida 
Matrículas dos classificáveis dos aos coordenadores das dioceses 
Cursos de Filosofia e Teologia.de Crato e Fortaleza, que terão 

-Dias 20 a 24 de janeiro de e le i ções  a inda  es te  ano,  
2014: Matrículas de Graduados e encerrando assim seus mandatos. 
transferidos.Já os Ministérios Estaduais 

Os interessados poderão também tiveram um momento de 
obter mais informações, lendo o entrega e oração, pois diante do 
edital no site da Instituição: advento da nova coordenação será 

Eder Machado – MCS RCC/CE

Faculdade Católica 
de Fortaleza 

www.catolicadefortaleza.edu.br
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AGENDA PROVISÓRIA -  2014

Já estão definidas algumas atividades e datas para a Agenda 
Arquidiocesana 2014. Publicamo-las logo, a fim de ir facilitando a 
elaboração das agendas pastorais das regiões episcopais, 
paróquias, áreas pastorais e das demais entidades eclesiais da 
Arquidiocese de Fortaleza. 

Janeiro
7 a 13: 13º Intereclesial das CEBs, Crato
14 a 24: Nordestão de Liturgia, Crato
27: Início do Ano Letivo da Faculdade Católica de Fortaleza (FCF)
29: Abertura Oficial do Ano Letivo da FCF

Fevereiro
1: Reunião da Comissão Arquidiocesana de Liturgia
5: Coordenação das Pastorais Sociais, CEBs e Organismos
8: Reunião ampliada das Pastorais Sociais, CEBs e Organismos
10 a 14: Encontro de Formação do Clero

Março 
8: Catequese do arcebispo com os jovens, na Catedral  
8: Reunião ampliada das Pastorais Sociais, CEBs e Organismos
10 a 13: Retiro dos Padres de 5 a 10 anos de ordenação
15: Catequese do arcebispo com os jovens, na Catedral  
23: Caminhada Penitencial
29: Catequese do arcebispo com os jovens, na Catedral  

Abril
2: Coordenação das Pastorais Sociais, CEBs e Organismos
5: Reunião da Comissão Arquidiocesana de Liturgia
5: Catequese do arcebispo com os jovens, na Catedral
12: Reunião ampliada das Pastorais Sociais, CEBs e Organismos
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27: Divina Misericórdia e canonização dos papas João XXIII e 
João Paulo II

Maio
7: Coordenação das Pastorais Sociais, CEBs e Organismos
10: Reunião ampliada das Pastorais Sociais, CEBs e Organismos
23 a 25: Seminário Arquidiocesano de Pastoral Vocacional
24 e 25: Retiro das Pastorais Sociais, CEBs e Organismos
28: Conselho Superior da FCF 

Junho
7: Reunião da Comissão Arquidiocesana de Liturgia
30/06 a 4/7 : Retiro do Clero

Julho 
2: Coordenação das Pastorais Sociais, CEBs e Organismos
12: Reunião ampliada das Pastorais Sociais, CEBs e Organismos
19 a 31: Estágio Pastoral dos seminaristas

Agosto
2: Reunião da Comissão Arquidiocesana de Liturgia
6: Coordenação das Pastorais Sociais, CEBs e Organismos
9: Reunião ampliada das Pastorais Sociais, CEBs e Organismos
15: Caminhada com Maria
18 a 24: Semana Missionária Jovem
24: Dia Nacional da Juventude
31: V Jornada Vocacional de Fortaleza

Setembro
3: Coordenação das Pastorais Sociais, CEBs e Organismos
7: Grito dos Excluídos
13: Reunião ampliada das Pastorais Sociais, CEBs e Organismos
15 a 18: Encontro dos Padres de 5 a 10 anos de ordenação
24 – 27?
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20 e 21: Simpósio Arquidiocesano da Esperança
22 a 25: Encontro dos padres com mais de 10 anos de 
ordenação

Outubro
4: Reunião da Comissão Arquidiocesana de Liturgia
8: Coordenação das Pastorais Sociais, CEBs e Organismos
11: Reunião ampliada das Pastorais Sociais, CEBs e Organismos
13 a 17: Retiro do Clero
18: Sesquicentenário do Seminário da Prainha
20 a 24: Semana Filosófico-Teológica
24: Festa dos 150 anos do Seminário da Prainha
29: Conselho Superior da FCF

Novembro
5: Coordenação das Pastorais Sociais, CEBs e Organismos
7 a 9: Assembleia anual das Pastorais Sociais, CEBs e 
Organismos
14: Encerramento do Ano da Esperança e abertura do Ano da 
Caridade
26: Conselho Superior da FCF

Dezembro
3: Coordenação das Pastorais Sociais, CEBs e Organismos
6: Reunião da Comissão Arquidiocesana de Liturgia 
9: 25 anos de sacerdócio de Dom Vasconcelos
14: Festa da Vida 
18: Missa de Colação de Grau da FCF
22: Confraternização do Clero
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A Sagrada Liturgia

N
livro de grande utilidade na 
preparação e na realização das 
celebrações nas comunidades e 

a comemoração do nas paróquias. Acredito que 
50º. aniversário da exemplares deste livro devem 
Constituição sobre e s t a r  d i s p o n í v e i s  n o s  

a Sagrada Liturgia que foi o seminários, nos noviciados e 
p r i m e i r o  d o c u m e n t o  nas demais casas de formação 
promulgado pelo Concílio dos religiosos e religiosas. 
Vaticano ll na Sessão Solene de O documento conciliar 
4 de dezembro de 1963, “Sacrosantum Concilium” foi 
presidida pelo Papa Paulo Vl cuidadosamente preparado 
com 2.147 votos de aprovação e pela Comissão Litúrgica pré-
apenas 4 negativos (cf. conciliar, e foi o projeto  
Compêndio do Concílio Vaticano a p r o v a d o  c o m  m e n o s  
ll, constituições, decretos, dificuldades entre todos os 
declarações, 29a. ed., Vozes, projetos do Concílio. Agora a 
Petrópolis, 2003, p.258), a Conferência Nacional dos 
Comissão Episcopal para a Bispos do Brasil (CNBB) está 
L i turg ia  da Conferênc ia  nos convidando a reler esta 
Nacional dos Bispos do Brasil 
decidiu publicar uma segunda 
edição da “Sacrosanctum 
Concilium”,  mas agora como  
leitura popular. Este livrinho de 
108 páginas é um subsídio 
didático que tem por finalidade 
auxiliar os integrantes das 
equipes de pastoral litúrgica na 
compreensão e na vivência do 
espírito litúrgico do documento 
original do Vaticano ll. É um 
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importante Constituição sobre a podemos perder nosso rico 
Sagrada Liturgia didaticamente acervo da música sacra que é 
elaborada e em linguagem coisa para ser conservada e até 
popular acessível ao povo de promovida. O canto gregoriano 
Deus. O livro é dividido em sete e música polifônica tipo 
capítulos e um apêndice. O Palestrina devem ser ensinados 
primeiro capítulo apresenta os nos seminários, noviciados e 
princípios envolvidos em demais casas de formação. O 
reformar e promover a Liturgia. canto popular religioso precisa 
O segundo capítulo trata do s e r  i n t e l i g e n t e m e n t e  
Sagrado Mistério da Eucaristia, incentivado, de modo que os 
sua importância e como fiéis possam cantar. O coral, por 
alcançar sua plena eficácia melhor que seja nunca devia 
pastoral. O terceiro capítulo tirar dos fiéis seu direito de 
aborda os demais sacramentos cantar.
e a importância destes. O O capítulo sete trata da 
quarto capítulo abrange o Ofício Arte Sacra e das Sagradas 
Divino ou Liturgia das Horas e o Alfaias (objetos de adorno). 
que fazer para que este Ofício se Fala sobre a importância da arte 
ajuste à vida contemporânea. O na Liturgia. A arte sacra deve 
quinto capítulo trata do Ano e v i t a r  e x t r a v a g â n c i a ,  
Litúrgico e da importância que improvisação, superficialidade e 
tem a comemoração anual dos modismo. F inalmente, o 
Mistérios de Salvação para a a p ê n d i c e  a p r e s e n t a  a  
vida da Igreja.  O sexto capítulo Declaração do Concílio Vaticano 
trata da Música Sacra e de sua ll acerca da Revisão do 
verdadeira função na liturgia Calendário. Em fim, é um 
cristã. Este capítulo é muito pequeno livro de grande valor.
importante hoje em dia quando 
a “música” em certas igrejas é 
ensurdecedora e o conjunto Pe. Brendan Coleman Mc 
musical prega os próprios Donald -  Redentorista
m e m b r o s  e  n ã o  J e s u s  
crucificado. Acredito que não 
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Agenda da Arquidiocese dezembro de 2013

Dia............Hora ........Evento ..................................................................................................................................................Local
1 .................10h00min .Missa dos 62 anos de Sacerdócio do Pe. Gotardo .............................................................................sua residência
...................18h00min .Crisma na Paróquia N. Sra. da Salette .....................................................................................Bela Vista, Fortaleza
3 .................8h00min ...Audiências .......................................................................................................................Residência Arquiepiscopal
3 ................ .... ..............Confraternização dos Secretários das Regiões Episcopais e Secretariado de Pastoral ......................................... 
...................19h00min .Abertura do Centro de Evangelização Shalom ................................................................Papicu/Cocó, Fortaleza
4 .................9h00min ...Conselho Presbiteral ............................................................................Centro de Pastoral “Maria, Mãe da Igreja”
...................15h00min .Conselho Episcopal ........................................................................................................Residência Arquiepiscopal
5 .................8h00min ...Centenário de Nascimento do Servo de Deus, Fr. João Pedro, OFMCap ...............Sant.. do Coração de Jesus, 
6 .................9h00min ...Conselho de Formadores................................................................................................Residência Arquiepiscopal
...................19h30min .Crisma no Shalom da Paróquia Nossa Senhora da Paz............................................................Aldeota, Fortaleza
7 .................17h00min .Missa com Colação de Ministérios Extraordinários da Santa Comunhão – Região São José...............Catedral 
8 .................9h00min ...Missa de Nossa Senhora da Conceição ........................................................................................................Cascavel
...................19h00min .Missa de Nossa Senhora da Conceição..........................................................................Conjunto Ceará, Fortaleza
10 ...............7h00min ...Missa no estágio dos vocacionados no Seminário Propedêutico ...............................Henrique Jorge, Fortaleza
...................17h30min .Conselho Arquidiocesano de Assuntos Econômicos ............................................................Cúria Metropolitana
11 ...............9h00min ...Equipe Formadores do Diaconato Permanente ..........................................................Residência Arquiepiscopal
12 a 15 ....... ....Visita Pastoral na Paróquia Nossa Senhora das Dores.................................................................Campos Belos, Caridade
16 ...............19h00min .Missa dos 25 anos de Sacerdócio do Pe. José Francisco de Sousa .............................................................Caucaia
17 ...............16h00min .Confraternização da Cúria e Centro de Pastoral .............................Centro de Pastoral “Maria, Mãe da Igreja”
18 ...............10h00min .Missa de Ação de Graças pela Formatura da FCF ..............................................Igreja do Seminário da Prainha
...................19h00min .Crisma na Paróquia Nossa Senhora do Carmo............................................................................Centro, Fortaleza
21 ...............19h00min .Instalação da Paróquia São José ......................................................................................Alto Luminoso, Cascavel
22 ...............8h00min ...Missa na TVC.....................................................................................................................Dionísio Torres, Fortaleza
23 ...............9h00min ...Confraternização do Clero – reinauguração da Cúria Metropolitana de Fortaleza ......Seminário da Prainha, 
...................18h30min .Ordenações Presbiterais .......................................................................................................Catedral Metropolitana 
24 ...............20h00min .Missa da Noite de Natal ......................................................................................................Catedral Metropolitana
28 ............... ....Confraternização dos diáconos permanentes ...........................................................................Residência Arquiepiscopal 
29 ...............19h00min .Missa da Sagrada Família...............................................................................................Antonio Bezerra, Fortaleza
30 ...............12h00min .Confraternização com neo-sacerdotes .........................................................................Residência Arquiepiscopal
...................19h00min .Missa 10 anos de Sacerdócio – turma 2003 ...................................................................................................Aquiraz
31 ...............20h00min .Missa de Ação de Graças na passagem de ano.................................................................Catedral Metropolitana

1 ................. .... ..............Juventude Missionária: Assembleia e Lazer ...............................................................................................................
1 .................8-12h.........REM Sagrada Família: Curso para MESC....................................................................................................Pajuçara
1 .................8h ..............REM NS Assunção: Reunião da Urgência Casa da Iniciação à vida cristã .............................................Pirambu
1 ................. .... ..............REM Bom Jesus: Reunião Regional da Pastoral do Batismo para Formação ........................................................
1 .................15h ............REM NS Assunção: Coordenação da PASCOM ...........................................................................Cristo Redentor
1 .................19h ............RE São Pedro e São Paulo: Entrega Capela Missionária ...........................................................................................
2 .................14h ............PPR: Reunião dos agentes da pastoral...........................................................................................................CPMMI
2 .................17h30 ........Pastorais Sociais, CEBs e Organismos: Reunião da equipe de articulação ..............................................CPMMI
2 .................19h ............REM NS Assunção: Urgência Casa da Animação Bíblica – Escola de Formação ..................Carlito Pamplona
3 .................8h30 ..........CRB: Reunião da Diretoria......................................................................................................................Sede da CRB
3 .................9h ..............Secretariado: Confraternização c/ secretários e secretárias das Regiões Episcopais .............................CPMMI
4 ................. .... ..............CRB: Encontro dos Formadores  ...........................................................................................................Sede da CRB
4 .................19h ............REM NS Assunção: Urgência Casa da Animação Bíblica – Escola de Formação .................Carlito Pamplona
5 .................14h30 ........REM Sagrada Família: Coordenação Pastoral ...........................................................................................Escritório 
5 .................16h ............REM Sagrada Família: Conselho Econômico.............................................................................................Escritório 
5 .................20h ............ECC: Reuniões dos Conselhos Setoriais.....................................................................................................Paróquias
5-6 .............. .... ..............CNBB NE 1: Assembleia das Pastorais Sociais...........................................................................................................
6 .................9h ..............Arcebispo: Reunião com os Formadores ...........................................................................................Res. Episcopal
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6-8 .............. .... ..............SEJAF: Assembleia .........................................................................................................................................................
7 .................8h ..............REM NS Assunção: Encontro dos secretários e secretárias paroquiais .....................................Quintino Cunha
7 .................8h ..............REM NS Prazeres: Assembleia Regional ...............................................................................................Guadalajara
7 .................8h30 a 16hArquidiocese: Encontro de Formação da Campanha da Fraternidade. ...................................................CPMMI
7 .................8h30 ..........COMIDI: Assembleia de Avaliação. ..............................................................................................................CPMMI
7 .................15h ............ECC: Reunião do Conselho Arquidiocesano................................................................................................CPMMI
7 .................15h ............REM Bom Jesus - Pastoral do Dízimo: Confraternização ................................................................Canindezinho
7 .................16h ............Pastoral Afro: Reunião, Avaliação e Missa ...................................................................................................CPMMI
7 ................. .... ..............CAL: Confraternização .........................................................................................................................Casa do Leigo
7 ................. .... ..............REM São José: Confraternização ..................................................................................................................................
7 ................. .... ..............RE São Francisco: Encontro do MESC ........................................................................................................................
8 ................. .... ..............Solenidade da Imaculada Conceição ..........................................................................................................................
8 .................8h ..............REM Sagrada Família: Curso para MESC....................................................................................................Pajuçara
8 .................8h ..............IAM:  Encontrão..............................................................................................................................................Vila Pery
8 .................9-12h.........REM Bom Jesus: Reunião Ministro da Palavra........................................................................................Parangaba
8-9 .............. .... ..............PPR: Encontro Nacional .................................................................................................................................Curitiba
9 .................8h ..............REM Sagrada Família: Lazer do Clero ........................................................................................................................
10 ...............9h ..............Arquidiocese: Reunião coordenação pastoral ..............................................................................................CPMMI
10 ...............9h ..............RE Praia S. Pedro e S. Paulo: coordenação.................................................................................................Guanacés
10 ...............17h30 ........Arquidiocese: Reunião Conselho Econômico...................................................................................................Cúria 
10 ............... .... ..............RE NS Palma: Reunião Apostolado da Oração .................................................................................Sal. Paroquial
11 ............... .... ..............CNBB NE 1: Reunião da Presidência ..........................................................................................................................
11 ...............17h ............PASCOM: Coordenação arquidiocesana ......................................................................................................CPMMI
12-13 ..........18h30 ........FCF: Exame do Processo Seletivo 2014 para os cursos de Teologia e Filosofia ...............Seminário da Prainha
12-15 .......... .... ..............Arquidiocese: Visita Pastoral à Paróquia N. S Senhora das Dores, na  RE São Francisco ..........Campos Belos
13 ...............10h30 ........FAMEC: Confraternização da coordenação................................................................................................................
13 ............... .... ..............REM São José – Paróquia de Santa Luzia: Festa da Padroeira ..................................................................Meireles
13-15 .......... .... ..............CNBB NE 1: Encontrão Geral de todas as equipes para o 13º Intereclesial das CEBs ...........................Juazeiro
14 ...............8h ..............REM NS Prazeres: Liturgia (Confraternização)....................................................................................Guadalajara
14 ...............8h ..............REM NS Prazeres: Encontro Mariano (Confraternização) ..................................................................Guadalajara
14 ...............8h ..............Catequese: Coordenação Arquidiocesana.....................................................................................................CPMMI
14 ...............8-12h.........REM Sagrada Família: Assembleia eletiva e de planejamento e confraternização ................................Itaitinga
14 ...............8hIAM:  Assembleia e Confraternização .........................................................................................................................CPMMI
14 ...............8h30 ..........REM NS Assunção: Avaliação e Planejamento .............................................................................................Carlito 
14 ............... .... ..............REM Bom Jesus: Conselho Pastoral ...........................................................................................................Bela Vista
14 ............... .... ..............REM Bom Jesus: Reunião MESC - eleição e confraternização  .....................................Paróquia São Raimundo
14 ...............9h ..............REM NS Prazeres: Pastoral do Dizimo (Confraternização) ................................................................Guadalajara
14 ...............13h ............CEBs: Reunião coordenação arquidiocesana................................................................................................CPMMI
14 ...............19h ............ECC: Proclamação dos Novos Dirigentes ..................................................................................................................
14 ............... .... ..............Pastoral Carcerária: Confraternização .........................................................................................................................
14 ............... .... ..............RE NS Palma: avaliação/programação de 2014...........................................................................................Baturité
14 ............... .... ..............PAMEN: Confraternização Núcleos de Base..............................................................................................................
15 ............... .... ..............Pastoral da Sobriedade: confraternização ..................................................................................................................
15 ...............7h ..............PPI: Encontro arquidiocesano com os coordenadores paroquiais ............................................................CPMMI
15 ...............8h ..............REM Sagrada Família: Curso para MESC....................................................................................................Pajuçara
15 ............... .... ..............5.ª Festa da Vida na Arquidiocese ...............................................................................................................................
15 ............... .... ..............REM NS Conceição: MESC - Investidura..................................................................................................Messejana
15 ............... .... ..............REM Bom Jesus – Setor Juventude: Assembleia eletiva para nova coordenação .................................................
16 ...............8h ..............RE São Pedro e São Paulo: Encontro dos secretários e secretárias paroquiais ......................................................
16 ...............19 ..............FAMEC: Momento de Convivência .............................................................................................................................
16-21 .......... .... ..............Pastoral Vocacional: Estágio Vocacional ............................................................................................Propedêutico
17 ...............8h ..............Comissão de Sustentação dos Presbíteros.....................................................................................................CPMMI
17 ............... .... ..............Centro de Defesa: Encontro de avaliação .....................................................................................................CPMMI
17 ...............16h ............Arquidiocese: Confraternização da Cúria e Secretariado de Pastoral. .....................................................CPMMI
18 ...............10h ............FCF: Missa presidida pelo senhor arcebispo.......................................................................................Sem. Prainha
18 ...............18h ............FCF: Colação de Grau .............................................................................................................................Sem. Prainha
18 ...............19h ............Pastoral Migrantes: Dia mundial do imigrante........................................................................................Bom Jesus 
19 ...............9h ..............Reunião Comissão do Fundo de Solidariedade ...........................................................................................CPMMI
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20 ............... .... ..............PPR: Natal com o Povo da Rua .............................................................................................................Cs. Povo Rua
20 ...............18h30 ........Arquidiocese: Ordenação Presbiteral ...........................................................................................................Catedral
21 ...............8-16h.........RE São Pedro e São Paulo: Escola Formação .............................................................................................Guanacés
21 ...............14h ............REM NS Assunção: Coordenação Juventude ..................................................................................Álvaro Weyne
21 ...............18h ............REM NS Prazeres: Pastoral Familiar LAZER .......................................................................................Guadalajara
21 ...............18h ............REM NS Prazeres: Batismo, Catequese e Crisma (Confraternização)...............................................Guadalajara
21-31 .......... .... ..............RE São Francisco: Festa da Sagrada Família ...............................................................................................Paramoti
22 ............... .... ..............Arquidiocese: Aniversário Dedicação Catedral ........................................................................................................
22 ...............8h ..............REM Sagrada Família: Curso para MESC....................................................................................................Pajuçara
23 ...............9h ..............Confraternização de Natal do Clero ............................................................................................................................
23 ...............18:30..........Ordenações Presbiterais.................................................................................................................................................
25 ............... .... ..............Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo.............................................................................................................................
28 ...............8h ..............Diaconato Permanente: Confraternização ...................................................................................................CPMMI
29 ............... .... ..............Sagrada Família: Jesus, Maria e José ............................................................................................................................
29 ...............8h ..............REM Sagrada Família: Curso para MESC....................................................................................................Pajuçara
31 ...............8h30 ..........Pastoral Carcerária: Reunião da coordenação .............................................................................................CPMMI
‘
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Reunião do  CONSER 
O Regional Nordeste Um da CNBB realiza nos dias 18, 19, 20 e 

21 de novembro, na Casa de Encontro “Maria Auxílio dos Cristãos – das 
Irmãs Josefinas, no bairro Messejana o Conselho Episcopal Regional - 
CONSER. São convocados a participar os Bispos, os Coordenadores de 
Pastoral das Dioceses, os Representantes de Pastorais e Organismos 
vinculados ao Regional Nordeste 1 da CNBB. 
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Campanha para a Evangelização
Início: Domingo de Cristo Rei, 24 de novembro.
Encerramento: Terceiro Domingo do Advento, 15 de dezembro, 

com a Coleta  para a Evangelização. 
O Secretariado de Pastoral e a Equipe de Campanhas da 

Arquidiocese prepararam e enviaram às Regiões Episcopais para serem 
distribuídos com as paróquias e áreas pastorais cartazes, folhetos com a 
oração da Campanha e um resumo do texto-base da Campanha para a 
Evangelização.
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³Contribuição Paroquial - Outubro 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 3 ago/13

02-  São Benedito set/13 set/13 1.621,60       3 set/13 set/13 486,48       

03-  Navegantes out/13 out/13 8.379,27       3 out/13 out/13 3.108,95    

04-  Catedral set/13 set/13 1.588,66       5 set/13 set/13 476,60       

05-  Cidade 2000 ago/13 ago/13 2.039,96       3 ago/13 ago/13 611,99       

06-  Cristo Rei set/13 set/13 2.935,59       3 set/13 set/13 880,67       

07-  Fátima out/13 out/13 17.731,43     5 out/13 out/13 8.865,71    

08-  Monte Castelo ago/13 ago/13 1.693,50       5 ago/13 ago/13 846,75       

09-  Mucuripe set/13 set/13 3.650,43       5 set/13 set/13 1.825,21    

10-  Santa Luzia set/13 set/13 4.635,10       5 set/13 set/13 2.317,55    

11-  São Vicente de Paulo set/13 set/festa/13 18.905,91     5 set/13 set/13 5.074,30    

12-  Sag.Coração de Jesus ago/13 ago/13 6.139,71       10

13- Paróquia N.Sra. Da Paz set/13 set/13 10.217,57     5 set/13 set/13 5.108,79    

14- Paróquia N.Sra. Do Carmo ago/13 5 ago/13

15-  N.Sra. Dos Remédios set/13 set/13 1.364,15       3 set/13 set/13 408,95       

16-  Tauape set/13 set/13 1.373,50       3 set/13 set/13 412,05       

17-  São Gerardo out/13 Set-out./2013 7.656,66       5 out/13Set-out./2013 2.196,53    

18-  Piedade set/13 set/13 4.445,82       5 set/13 set/13 2.222,91    

19-  Parquelandia set/13 set/13 1.867,40       5 set/13 set/13 933,70       

20-  N.Sra.das Dores set/13 set/13 3.045,11       3 set/13 set/13 913,53       

21- Capela Santa Filomena set/13 set/13 2.840,00       10

22-  São José - Papicu set/13 set/13 1.983,70       3 set/13 set/13 595,10       

23- Cap. Menino Jesus de Praga ago/13 10

24- Reitoria São Judas Tadeu out/13 out/13 4.388,27       3 out/13 out/13 496,47       

25- Igreja da Prainha set/13 set/13 425,77          10

26- N.Sra.Aparecida-Praia Futuro set/13 set/13 712,09          3 set/13 set/13 213,63       

27- N.Sra.de Lourdes - B.Ellery set/13 set/13 1.214,75       3 set/13 set/13 364,42       

TOTAL  1 110.855,95  TOTAL  1 38.360,29  

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

02- Área Past. do Planalto do Pici set/13 set/13 1.527,07       3 set/13 set/13 458,12       

03-  Nazaré e Capelas set/13 set/13 7.390,71       10

04-  Vila União set/13 set/13 2.390,86       5 set/13 set/13 1.195,43    

05-  Parangaba set/13ago-set./2013 14.473,54     5 set/13 ago-set./13 6.342,01    

06-  S.Raimundo Nonato set/13 set/13 5.312,24       3 set/13 set/13 1.593,67    

07-  São Pio X set/13 set/13 3.969,40       3 set/13 set/13 538,54       

MITRA  DE  FORTALEZA

Recebido outubro/13 Recebido outubro/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

recebido referente VALOR recebido referente VALOR

08-  Bom Jardim jul/13jul , ago e Festa/2013 6.741,55       5 ago/13 Jul-ago./13 3.370,78    

09-  Henrique Jorge set/13 set/13 2.866,72       3 set/13 set/13 860,02       

10-  João XXIII set/13 set/13 5.654,97       3 set/13 set/13 1.692,49    

11- N.Sra.Aparecida-Montese set/13 set/13 2.917,93       5 set/13 set/13 1.458,97    

12- Paroquia N.Sra.de Salete ago/13 3 ago/13

13- Áre a  Pa s t. Sta  Pa ul a  Fra s s i ne tti ago/13 ago/13 1.794,28       3 ago/13 ago/13 538,29       

TOTAL  2 55.039,27       TOTAL  2 18.048,32  

01-  São Pedro - Barra do Ceará set/13 set/13 2.017,34       3 set/13 set/13 605,20       

02-   Gra nja  Portuga l (a br11a  jn.12) set/13 set/13 2.163,89       3 set/13 set/13 1.061,94    

03- Área Past. do Alvaro Weyne set/13 set/13 2.060,81       3 set/13 set/13 618,25       

04- Área Past. do Genibaú out/13 s e t e  Out./13 3.541,32       5 out/13Set. e Out./13 1.062,40    

05-  N.Sra.Assunção set/13 set/13 4.636,45       5 set/13 set/13 2.041,64    

06-  Antonio Bezerra set/13 set/13 3.091,29       5 set/13 set/13 1.546,65    

07-  Carl i to Pamplona set/13 set/13 3.447,09       5 set/13 set/13 1.723,53    

08-  Conjunto Ceará out/13 out/13 3.500,50       5 out/13 out/13 1.750,25    

09-  Cristo Redentor set/13 ago-set./13 5.190,08       5 set/13 ago-set./13 2.594,80    

10-  Jardim Iracema ago/13 ago/13 2.169,64       3 ago/13 ago/13 650,89       

11-  N.Sra.das  Graças-Pirambu set/13 set/13 1.498,75       3 set/13 set/13 449,62       

12- Paróquia S.Pedro e S.Paulo set/13 set/13 2.337,55       3 set/13 set/13 701,27       

13- Área Past. São Fcº - Vi la  Velha jul/13 3 jul/13

14- Área Past. Nossa Senhora ago/13 5 ago/13

TOTAL  3 35.654,71     TOTAL  3 14.806,44  

01-  Aerolandia set/13 set/13 2.108,90       10

02-  Manoel  Sátiro jul/13 3 jul/13

03-  N.Sra. Da Glória e Capelas set/13 set/festa/13 18.579,72     5 set/13 set/13 8.439,39    

04-  Alto Alegre (08-12/10..01/11) set/13 set/13 997,20          3 set/13 set/13 299,16       

05-  Dias  Macedo set/13 set/13 2.174,63       3 set/13 set/13 652,39       

06-  Eusébio set/13 set/13 1.815,52       5 set/13 set/13 544,65       

07-  Lagoa Redonda ago/13 ago/13 937,04          3 ago/13 ago/13 281,11       

08-  Ssma. Trindade set/13 set/13 4.838,50       3 set/13 set/13 1.451,55    

09-  Maraponga set/13 set/13 3.122,70       3 set/13 set/13 936,72       

10-  Messejana set/13 set/13 4.654,99       5 set/13 set/13 2.327,50    

11-  Mondubim set/13 set/13 3.926,70       10

12-  São Diogo - Cajazeiras set/13 set/13 1.555,26       3 set/13 set/13 466,59       

13-  São João Eudes ago/13 ago/13 4.700,54       5 ago/13 ago/13 2.350,27    

14-  São José - Edson Queiroz set/13 set/13 1.980,04       3 set/13 set/13 594,00       

15- Sa g.Cor.de  Je s us  e  Stª Luzi a -Pe dra ago/13 ago/13 842,09          3 ago/13 ago/13 252,63       

16- N.Sra.das  Graças-Pq.Stª Mª set/13 set/13 1.243,72       3 set/13 set/13 373,12       

17- N.Sra .Mã e  Ss ma .-Pq.Doi s  I rmã os set/13 set/13 3.303,03       3 set/13 set/13 990,92       

18- Tancredo Neves e Capelas mai/13 mai/13 2.750,20       5 mai/13 mai/13 1.375,10    

19-  Conjunto Palmeira set/13 set/13 3.613,08       3 set/13 set/13 1.083,93    

20- Area Past.N.Sra.do Bras i l set/13 set /festa/13 837,00          10

21- Área Past. do Barroso set/13 set/13 1.932,33       3 set/13 set/13 437,19       

TOTAL  4 65.913,19     TOTAL  4 22.856,22  

REGIÃO METROP. - N.SRA DA CONCEIÇÃO

MITRA  DE  FORTALEZA COMISSÃO  DO  CLERO

Recebido outubro/13 Recebido outubro/13

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

REGIÃO N.SRA DOS PRAZERES último mês %último mês

recebido referente VALOR recebido referente VALOR

01- N.Sra.Graças/S. Pedro - Icarai Fev/12 3 Fev/12

02- Área Past. do Araturi ago/13 ago/13 1.582,72       3 ago/13 ago/13 463,14       

03- Área Past. Conj. Mal. Rondon set/13 set/13 2.184,54       10

04-  Parque Potira set/13 set/13 1.988,87       5 set/13 set/13 596,66       

05- Área Past.  Parq. Guadalajara set/13 set/13 850,87          3 set/13 set/13 255,26       

06-  Parque Tabapuá set/13 set/13 1.180,46       3 set/13 set/13 354,14       

07-  Capuan set/13 set/13 2.104,36       3 set/13 set/13 622,73       

08-  Caucaia ago/13 ago/13 1.707,72       5 ago/13 ago/13 512,32       

09-  São Gonçalo do Amarante set/13 set/13 1.441,00       3 set/13 set/13 432,30       

10-  Conjunto Nova Metropole set/13 set/13 2.053,84       5 set/13 set/13 616,15       

11-  Pecem set/13 set/13 1.067,12       3 set/13 set/13 320,14       

12 - Planalto Caucaia out/13 out/festa/13 3.033,00       3 out/13 out/13 111,33       

13-  Croatá set/13 set/13 811,67          3 set/13 set/13 243,50       

14- Área Past. São Miguel Arcanjo set/13 set/13 1.987,94       set/13 set/13 341,03       

TOTAL  5 21.994,11     TOTAL  5 4.868,70    

01-  Guaiuba set/13Set. e Festa/2013 4.147,22       3 set/13 set/13 605,01       

02-  Itaitinga out/13 out/13 1.883,80       10

03-  Maranguape set/13 set/13 4.850,77       5 set/13 set/13 1.512,60    

04-  Maracanaú set/13 set/13 5.268,09       5 set/13 set/13 2.512,54    

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

06-  Pajuçara set/13 set/13 5.710,14       5 set/13 set/13 2.855,07    

07-  Tabatinga (Abr/11 a Mar/12) set/13set. e acordo/13 1.947,45       3 set/13 set. e acordo/13 584,15       

08-  Conj.Industrial set/13 set/13 1.712,76       5 set/13 set/13 513,83       

09-  Jereissati-Timbó set/13 set/13 2.508,56       3 set/13 set/13 752,57       

10- S.Fcº das Chagas - Jereissati II set/13 set/13 2.095,28       3 set/13 set/13 628,58       

TOTAL  6 30.124,07     TOTAL  6 9.964,35    

01-  Aruarú ago/13 3 ago/13

02.Area Past. - Alto Luminoso set/13 set/13 883,68          3 set/13 set/13 265,10       

03-  Horizonte set/13 set/13 2.600,85       5 set/13 set/13 1.300,43    

04-  Aquiraz set/13 set/13 2.017,02       3 set/13 set/13 605,10       

05-  Beberibe set/13ago-set/festa/13 3.735,70       3 set/13 ago-set/festa/13 635,87       

06-  Cascavel set/13 set/13 2.339,90       5 set/13 set/13 1.169,95    

07-  Chorozinho jul/13 3 jul/13

08-  Guanacés (ago/09 a dez/11) set/13Ago. e Set./2013 1.381,80       3 set/13 Ago. e Set./2013 414,54       

09-  Pacajus set/13 set/13 3.552,14       5 set/13 set/13 1.776,07    

10-  Parajurú out/13 out/13 2.289,56       3 out/13 out/13 316,60       

11-  Pindoretama set/13 set/13 2.402,38       5 set/13 set/13 1.201,19    

12-  Pitombeiras set/13 set/13 643,81          3 set/13 set/13 193,14       

13-  Sucatinga set/13 set/13 4.551,93       3 set/13 set/13 407,19       

14-  Tapera set/13 set/13 1.137,37       3 set/13 set/13 341,22       

15-  Caponga set/13 set/13 818,62          3 set/13 set/13 245,59       

TOTAL  7 28.354,76     8.871,99    

REGIÃO METROP. SAGRADA FAMILIA

REGIÃO PRAIA -SÃO PEDRO E S.PAULO

MITRA  DE  FORTALEZA COMISSÃO  DO  CLERO

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

REGIÃO SERRA N.SRA. DA PALMAúltimo mês %último mês

recebido referente VALOR recebido referente VALOR

01-  Acarape out/13 out/13 1.350,80       3 out/13 out/13 405,24           

02-  Antonio Diogo set/13 set/13 1.278,43       3 set/13 set/13 383,53           

03-  Aracoiaba set/13 set/13 2.802,04       5 set/13 set/13 1.401,02       

04-  Aratuba set/13 set/13 1.307,12       3 set/13 set/13 392,14           

05-  Barreira set/13 set/13 1.854,75       3 set/13 set/13 556,42           

06-  Baturité set/13 set/13 5.281,87       5 set/13 set/13 2.640,94       

07-  Ideal out/13 out/13 1.077,58       3 out/13 out/13 225,13           

08-  Ocara set/13 set/13 1.666,15       3 set/13 set/13 499,85           

09-  Pacoti out/13 out/13 1.141,10       3 out/13 out/13 342,30           

10-  Palmacia set/13 set/13 1.006,89       3 set/13 set/13 302,07           

11-  Redenção jul/13 3 jul/13

12-  Mulungú set/13 set/13 649,25          3 set/13 set/13 194,75           

13-  Guaramiranga set/13 set/13 715,80          3 set/13 set/13 214,74           

        Antonio Diogo (acordo)parcela(30ª)

TOTAL  8 20.131,78     TOTAL  8 7.558,13       

01-  Caiçara set/13 set/13 165,20          3 set/13 set/13 49,56             

02-  Canindé set/13 set/13 34.190,35     5 set/13 set/13 17.095,18     

03-  Caridade jul/13 3 jul/13

04-  Campos Belo set/13 ago-Set. Festa/13 2.534,80       3 set/13ago-Set. Festa/13 185,00           

05-  Itapebuçu set/13 set/13 1.872,40       3 set/13 set/13 561,72           

06-  Paramoti out/13 out/13 837,87          3 out/13 out/13 251,36           

 TOTAL  9 39.600,62     TOTAL  9 18.142,82     

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

out/13 110.855,95  out/13 38.360,29     

out/13 55.039,27      out/13 18.048,32     

out/13 35.654,71     out/13 14.806,44     

out/13 65.913,19      out/13 22.856,22     

out/13 21.994,11     out/13 4.868,70       

out/13 30.124,07      out/13 9.964,35       

out/13 28.354,76     out/13 8.871,99       

out/13 20.131,78     out/13 7.558,13       

out/13 39.600,62      out/13 18.142,82     

 407.668,46  143.477,26   

 

  

101.917,12   

C O M P E T Ê N C I A

TOTAL  P/ REPASSE

TOTAL  GERAL TOTAL  GERAL

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

RESUMO  DO  RETORNO ÚLTIMO  MÊS          RECEBIDO  EM out / 2013

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% 10.191,71    

02. Região Metrop.- Bom Jesus dos Aflitos 10% 10.191,71    

03. Região Metrop.- N.Sra. Da Assunção 10% 10.191,71    

04. Região Metrop.- N.Sra. Da Conceição 10% 10.191,71    

05. Região Metrop.- N.Sra. Dos Prazeres 10% 10.191,71    

06- Região Metrop.- Sagrada Familia 10% 10.191,71    

07- Região Praia -   São Pedro e S.Paulo 10% 10.191,71    

08- Região Serra -   N.Sra. Da Palma 10% 10.191,71    

09- Região Sertão - São Fcº das Chagas 10% 10.191,71    

10- Fundo de reserva 10% 10.191,71    

TOTAL  DO  RETORNO 101.917,12 

 

H I S T Ó R I C O

OUTRAS  CONTRIBUIÇÕES ÚLTIMO  MÊS          RECEBIDO  EM out / 2013

RECEBIDO                       REFERENTE                            VALOR

01. Comunidade Católica Shalom out/13 out/13 9.000,00      

02. COT - Comunidade Obreiros da Tardinha out/13 out/13 500,00         

03. Comunidade C. Anuncia-me ago/13

04. Comunidade C. Face de Cristo out/13 out/13 500,00         

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

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

07. FAMEC Dezembro/2006

08. Casa de São Francisco Dezembro/2010

09. Comunidade Católica Recado set/13 set/13 300,00         

RECEBIDO  DE  01 a  31/10/2013 TOTAL DE OUTRAS 10.400,00    

      MITRA  ARQUIDIOCESANA  DE  FORTALEZA

      MITRA  ARQUIDIOCESANA  DE  FORTALEZA
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