
Arquidiocese de Fortaleza

ara construir a Civilização do Amor é preciso a Cultura 
do Encontro, de encontros humanos promotores da Pvida plena para 

todos. As MISSÕES JOVENS a 
se desenvolver no decorrer 
do ano serão oportunidade 
de ver nossa juventude 
construindo o novo lá onde 
mais ele necessita ser 
realizado. 

Assim, com o Senhor 
que faz novas todas as 
coisas, no coração dos que 
ainda tem a graça do futuro para construir, esperamos pelo Reino 
de Deus e à sua construção nos dedicamos com alegria, confiança, 
esperança...   (Do Editorial)
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Q u a r e s m a i s  «Com os Jovens no rea l i zadas  pe lo  
arcebispo com os Ano da Esperança» jovens reunidos na 
C a t e d r a l  

om a firme convicção Metropolitana de 
de que a juventude Fo r t a l e z a ,  n a s  
tem, por sua própria tardes de sábado e 

natureza, o desejo do novo, do que em suas missões pré-jornada 
virá, do que poderá ser além do que mundial. 
já foi, vimos no ano 2013 as Os jovens expressaram sua 
grandes  mani fes tações  da ânsia pela verdade, pela justiça e 
juventude, sendo a maior delas a pelos valores do Evangelho. 
JMJ Rio 2013 – Jornada Mundial das Testemunharam com suas vidas o 
Juventude no Rio de Janeiro com a caminho que fazem na construção 
presença animadora e iluminadora de um mundo novo, de uma nova 
do Papa Francisco. soc iedade,  que mereça a  

Jovens do mundo todo deram realização do Reino de Deus. 
um testemunho inequívoco da No  tempo  pasca l ,  o s  
força da Fé, do vigor do Evangelho sacerdotes se reuniram em suas 
de Jesus Cristo em suas vidas, para comunidades com a mesma 
a renovação da humanidade. juventude cristã para um encontro 

Em nossa Arquidiocese, como com o Senhor ressuscitado, no 
em todo o Brasil, os jovens se aprofundamento da Fé e vivência 
prepararam nos inúmeros “Bote em comunhão fraterna, no 
Fé”, que causaram um levantar-se compromisso com a construção da 
da juventude e a renovação das fraternidade universal. 
esperanças maiores de que um No Ano da Esperança 2014, 
futuro melhor não só é possível movidos pela esperança de que o 
sonhar, mas realizar. novo pode acontecer pela força de 

No período da Quaresma foi Deus e pelo acolhimento humano 
motivo de grande alegria a disposto e generoso, voltamos a 
presença da Juventude de nossa propor aos nossos jovens os 
Arquidiocese de Fortaleza nos encontros de Quaresma e de 
eventos preparatório da JMJ, de Páscoa, que aprofundem o 
modo especial nas Catequeses 

C
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encontro com Cristo e com Ele da convivência humana, tão 
estejamos na missão entregue pelo agredida em sua dignidade, mais 
Papa Francisco de irem por todo o uma vez somos lembrados pela 
mundo para anunciar o Evangelho. Campanha da Fraternidade – CF 

Estaremos nos encontrando 2014, que foi para a liberdade dos 
na Catedral nos sábados da filhos de Deus, que Jesus nos 
Quaresma (nos dias 8, 15 e 29 de libertou de todas as formas de 
março e no dia 5 de abril) para as escravidões. Isto nos faz clamar 
Catequeses sobre a Esperança contra o tráfico de seres humanos, 
Cristã. “Esperança que não que em nossos dias assumem as 
decepciona”, “Esperança que se mais diversas formas. É urgente 
fundamenta na Fé e age na surgir uma nova geração libertada 
Caridade”. No Domingo de Ramos e libertadora para que a sociedade 
(13 de abril) viveremos em todo o humana  po r  i n t e i r o  s e j a  
mundo o DIA MUNDIAL DA v e r d a d e i r a m e n t e  l i v r e  e  
JUVENTUDE, celebrado também realizadora nos relacionamentos 
nas manifestações da Caminhada humanos verdadeiros e plenos. 
dos Ramos. Depois virão os Para construir a Civilização do 
encon t ros  de  Páscoa  nas  Amor é preciso a Cultura do 
Comunidades Eclesiais, nas Encontro, de encontros humanos 
Paróquias, para alargar os motivos promotores da vida plena para 
de “Alegria na Esperança” que a todos. As MISSÕES JOVENS a se 
vida em Cristo traz. desenvolver no decorrer do ano 

Fundamenta-se a Fé, anima- serão oportunidade de ver nossa 
se a Esperança e desenvolve-se a juventude construindo o novo lá 
ação do Amor Verdade i ro  onde mais ele necessita ser 
( C a r i d a d e ) .  N o v a m e n t e  realizado. 
voltaremos aos fundamentos do Assim, com o Senhor que faz 
Evangelho e aos ensinamentos do novas todas as coisas, no coração 
Catecismo da Igreja Católica em dos que ainda têm a graça do 
sua forma YouCat – mensagem aos futuro para construir, esperamos 
jovens. Poderemos colher dos pelo Reino de Deus e à sua 
mesmos jovens os testemunhos de construção nos dedicamos com 
esperança que animam o nosso alegria, confiança, esperança...
presente e nos impulsionam para o + José Antonio Aparecido 
futuro... Tosi Marques - 

Q u a n d o  t a n t o  s o m o s  
desafiados para as transformações 

Arcebispo Metropolitano 

de Fortaleza
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1. DECRETO N 002-2014 - Benfica, Fortaleza 10 02 14
criação da Área Pastoral São 9. Conselho Econômico - 
Pedro e São Paulo - Capim de Área Pastoral São José - 
Roça,Pindoretama 02 02 14 Barroso II ou Passaré, 
2. Vigário Paroquial  - Área Fortaleza 10 02 14
Pastoral de Mangabeira, 10. Conselho Econômico - 
Eusébio - Pe. Litércio Paróquia São Sebastião - 
Pimentel Malveira 04 02 14 Mulungu 10 02 14
3. Administrador Paroquial 11. Conselho Econômico - 
de Santo Antônio - Itaitinga - Paróquia São João Batista do 
Pe. Ivo Trevisol, MSC 10 02 14 Tauape - Fortaleza 10 02 14
4. Vigário Paroquial  de 1 2. Conselho Econômico - 
I ta i t inga -  Pe.  A i l ton  Paróquia N S das Graças - 
Rodrigues Damasceno, MSC Manoel Sátiro 10 02 14
10 02 14 13. Conselho Econômico - 
5. Vigário Paroquial  de P aróquia N S das Graças - 
Aerolândia - Pe. Jênisson Pirambu 10 02 14
Lázaro Santos de Jesus, MSC 14. Conselho Econômico - 
10 02 14 Paróquia Sagrado Coração de 
6. S a n t a  R e s e r v a  -  Jesus - Nova Metrópole, 
Residência Geral 04, CCSh - Caucaia 10 02 14
Divinéia, Aquiraz 10 02 14 15. Conselho Econômico - 
7. Santa Reserva - Centro Paróquia São José de 
Católico de Evangelização Maracanaú 10 02 14
Shalom - José Bonifácio, 
Fortaleza 10 02 14
8. Santa Reserva - Capela da 
S e d e  d o  M o v i m e n t o  
Sa ce rdo t a l  Ma r i ano  -  
Paróquia N Sra Remédios - 
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³Carta do Arcebispo
Fortaleza, 10 de fevereiro de 2014. 

Circular 002/2014: CAMINHADA PENITENCIAL – Quaresma/CF 2014

 Caríssimos Irmãos no Sacerdócio, Irmãos Religiosos e Religiosas, Irmãos fiéis leigos e leigas.
 Graça e Paz do Senhor! 
A Quaresma é tempo de conversão, arrependimento, mudança de vida, busca do novo que a graça 

misericordiosa de Deus torna possível: esta mudança é vivida de modo especial no Sacramento da 
Reconciliação. 

Esta caminhada quaresmal quer ser a expressão externa e a oportunidade para se fazer um caminho mais 
profundo, a partir do coração de cada pessoa humana: “Convertei-vos e crede no Evangelho” (Mc 1,15). 

A Campanha da Fraternidade deste ano é voltada para a Fraternidade e Tráfico Humano, chamando de 
modo especial os jovens a viver a verdadeira liberdade e a promovê-la para todos na Igreja e na Sociedade. “É 
para a liberdade que Cristo nos libertou” (Gál 5,1). 

Neste ano da Esperança, em preparação para o Jubileu Centenário da Arquidiocese de Fortaleza, 
estamos novamente propondo um sinal público para nossa Igreja Arquidiocesana de Fortaleza: “a esperança 
não decepciona, pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi 
dado.” (Rom 5, 5). 

A CAMINHADA PENITENCIAL
no dia 23 de março – 3º Domingo da Quaresma com início às 7h00min,

saindo da Igreja Nossa Senhora da Saúde, no Mucuripe,  até a Catedral Metropolitana.
Esta caminhada quer ser a expressão externa e a oportunidade para se fazer um caminho mais 

profundo de conversão para o seguimento de Jesus no acolhimento de sua graça salvadora. 
Durante a Caminhada haverá a oportunidade de gestos concretos, que acompanham a manifestação 

penitencial. Será levada nos ombros dos fieis uma grande cruz. Ela nos recordará como nosso Senhor Jesus 
Cristo tomou sobre si todos os pesos da humanidade para redimi-la e como deveremos também tomar sobre nós 
a responsabilidade dos pesos da humanidade para, com a força do amor que vem do Espírito de Deus, redimi-la 
de suas enfermidades. 

Em Celebração Penitencial dará oportunidade de Confissões para os fieis que assim desejarem: gesto 
concreto de conversão, mudança de vida, com a confissão dos próprios pecados e busca do perdão de Deus no 
Sacramento da Reconciliação: a paz com o Pai e com os irmãos, verdadeira e plena saúde de todos. 

Pedimos encarecidamente aos sacerdotes que se façam presentes com túnica e estola roxa, 
disponíveis para atendimento das confissões dos fieis durante a Caminhada Penitencial. 

Convocamos os fieis de nossa Arquidiocese, especialmente das comunidades das Paróquias e Áreas 
Pastorais das Regiões Metropolitanas, das Comunidades Religiosas, das Associações e Movimentos Eclesiais, 
para esta manifestação pública de nossa fé em Cristo e em sua graça renovadora de nossas vidas. 

Para que o maior número possível de fieis possa participar, nas Paróquias e Áreas Pastorais 
metropolitanas, todas as celebrações sejam realizadas nas igrejas nas Primeiras Vésperas no dia 2 e na parte 
da tarde do dia 3, ficando reservada a manhã do dia 3 DE MARÇO para esta grande manifestação comum 
de conversão de nossa Igreja Arquidiocesana. 

Confiamos a nossos irmãos colaboradores no pastoreio da Arquidiocese divulguem este evento e 
convidem os fieis a participar, estimulando a vivência quaresmal com gestos de penitência e conversão. 

Com nosso abraço fraterno e orações, o desejo de uma Santa Quaresma e Feliz Páscoa!
+ José Antonio Ap. Tosi Marques
Arcebispo Metropolitano de Fortaleza
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³Palavra do Santo Padre

Mensagem do Papa 
Francisco para a 
Quaresma

A graça de Cristo
Tais palavras dizem-nos, 

antes de mais nada, qual é o estilo 
de Deus. Deus não Se revela 
através dos meios do poder e da 

O convite aos cristãos para 
riqueza do mundo, mas com os da 

testemunharem sua fé por meio da 
fragilidade e da pobreza: «sendo 

convivência comunitária é feito 
rico, Se fez pobre por vós». Cristo, 

pelo papa Francisco em sua 
o Filho eterno de Deus, igual ao Pai 

mensagem para Quaresma 2014, 
em poder e glória, fez-Se pobre; 

que terá início no dia 5 de março, 
desceu ao nosso meio, aproximou-

Quarta-Feira de Cinzas. 
Se de cada um de nós; despojou-
Se, «esvaziou-Se», para Se tornar 

Queridos irmãos e irmãs!
em tudo semelhante a nós (cf. Fil 2, 
7; Heb 4, 15). A encarnação de 

Por ocasião da Quaresma, 
Deus é um grande mistério. Mas, a 

ofereço-vos algumas reflexões 
razão de tudo isso é o amor divino: 

com a esperança de que possam 
u m  a m o r  q u e  é  g r a ç a ,  

servir para o caminho pessoal e 
g e n e r o s i d a d e ,  d e s e j o  d e  

comunitário de conversão. Como 
proximidade, não hesitando em 

motivo inspirador tomei a seguinte 
doar-Se e sacrificar-Se pelas suas 

frase de São Paulo: «Conheceis 
amadas criaturas. A caridade, o 

bem a bondade de Nosso Senhor 
amor é partilhar, em tudo, a sorte 

Jesus Cristo, que, sendo rico, Se 
do amado. O amor torna 

fez pobre por vós, para vos 
semelhante, cria igualdade, abate 

enriquecer com a sua pobreza» (2 
os muros e as distâncias. Foi o que 

Cor 8, 9). O Apóstolo escreve aos 
Deus fez conosco. Na realidade, 

cristãos de Corinto encorajando-os 
Jesus «trabalhou com mãos 

a serem generosos na ajuda aos 
humanas, pensou com uma 

fiéis de Jerusalém que passam 
inteligência humana, agiu com 

necessidade. A nós, cristãos de 
uma vontade humana, amou com 

hoje, que nos dizem estas palavras 
um coração humano. Nascido da 

de São Paulo? Que nos diz, hoje, a 
V i r g em  Ma r i a ,  t o r n ou -Se  

nós, o convite à pobreza, a uma 
verdadeiramente um de nós, 

vida pobre em sentido evangélico?
semelhante a nós em tudo, exceto 
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no pecado» (CONC. ECUM. VAT. II, «herdeiro de todas as coisas» (Heb 
Const. past. Gaudium et spes, 22). 1, 2).

A finalidade de Jesus Se fazer Em que consiste então esta 
pobre não foi a pobreza em si pobreza com a qual Jesus nos 
mesma, mas – como diz São Paulo l i b e r t a  e  t o r na  r i c o s ?  É  
– «para vos enriquecer com a sua precisamente o seu modo de nos 
pobreza». Não se trata dum jogo de amar, o seu aproximar-Se de nós 
palavras, duma frase sensacional. como fez o Bom Samaritano com o 
Pelo contrário, é uma síntese da homem abandonado meio morto 
lógica de Deus: a lógica do amor, a na beira da estrada (cf. Lc 10, 25-
lógica da Encarnação e da Cruz. 37). Aquilo que nos dá verdadeira 
Deus não fez cair do alto a salvação liberdade, verdadeira salvação e 
sobre nós, como a esmola de quem verdadeira felicidade é o seu amor 
dá parte do próprio supérfluo com de compaixão, de ternura e de 
piedade filantrópica. 
Não é assim o amor de 
Cristo! Quando Jesus 
desce às águas do 
Jordão e pede a João 
Batista para O batizar, 
não o faz porque tem 
n e c e s s i d a d e  d e  
p e n i t ê n c i a ,  d e  
conversão; mas fá-lo 
para se colocar no meio 
do povo necessitado de 

partilha. A pobreza de Cristo, que 
perdão, no meio de nós pecadores, 

nos enriquece, é Ele fazer-Se 
e carregar sobre Si o peso dos 

carne, tomar sobre Si as nossas 
nossos pecados. Este foi o caminho 

fraquezas, os nossos pecados, 
que Ele escolheu para nos consolar, 

comunicando-nos a misericórdia 
salvar, libertar da nossa miséria. 

infinita de Deus. A pobreza de 
Faz impressão ouvir o Apóstolo 

Cristo é a maior riqueza: Jesus é 
dizer que fomos libertados, não por 

rico de confiança ilimitada em Deus 
meio da riqueza de Cristo, mas por 

Pai, confiando-Se a Ele em todo o 
meio da sua pobreza. E todavia São 

momento, procurando sempre e 
Paulo conhece bem a «insondável 

apenas a sua vontade e a sua 
riqueza de Cristo» (Ef 3, 8), 

glória. É rico como o é uma criança 
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que se sente amada e ama os 
seus pais, não duvidando um 
momento sequer do seu amor e 
da sua ternura. A riqueza de 
Jesus é Ele ser o Filho: a sua 
relação única com o Pai é a 
prerrogativa soberana deste 
Messias pobre. Quando Jesus 
nos convida a tomar sobre nós o 
seu «jugo suave» (cf. Mt 11, 30), 
convida-nos a enriquecer-nos 
com esta sua «rica pobreza» e 
«pobre riqueza», a partilhar com riqueza de Deus não pode passar 
Ele o seu Espírito filial e fraterno, a através da nossa riqueza, mas 
tornar-nos filhos no Filho, irmãos sempre e apenas através da nossa 
no Irmão Primogénito (cf. Rm 8, pobreza, pessoal e comunitária, 
29). animada pelo Espírito de Cristo.

Foi dito que a única verdadeira À imitação do nosso Mestre, 
tristeza é não ser santos (Léon nós, cristãos, somos chamados a 
Bloy); poder-se-ia dizer também ver as misérias dos irmãos, a tocá-
que só há uma verdadeira miséria: las, a ocupar-nos delas e a 
é não viver como filhos de Deus e trabalhar concretamente para as 
irmãos de Cristo. aliviar. A miséria não coincide com 

a pobreza; a miséria é a pobreza 
sem confiança, sem solidariedade, 

Poderíamos pensar que este sem esperança. Podemos distinguir 
«caminho» da pobreza fora o de três tipos de miséria: a miséria 
Jesus, mas não o nosso: nós, que material, a miséria moral e a 
viemos depois d'Ele, podemos miséria espiritual. A miséria 
salvar o mundo com meios material é a que habitualmente 
humanos adequados. Isto não é designamos por pobreza e atinge 
verdade. Em cada época e lugar, todos aqueles que vivem numa 
Deus continua a salvar os homens e condição indigna da pessoa 
o mundo por meio da pobreza de humana: privados dos direitos 
Cristo, que Se faz pobre nos fundamentais e dos bens de 
Sacramentos, na Palavra e na sua primeira necessidade como o 
Igreja, que é um povo de pobres. A alimento, a água, as condições 

O nosso testemunho
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h ig i ên i cas ,  o  t raba lho ,  a  que as consciências se convertam à 
possibilidade de progresso e de justiça, à igualdade, à sobriedade e 
crescimento cultural. Perante esta à partilha.
miséria, a Igreja oferece o seu Não menos preocupante é a 
serviço, a sua diaconia, para ir ao miséria moral, que consiste em 
encontro das necessidades e curar tornar-se escravo do vício e do 
estas chagas que deturpam o rosto pecado. Quantas famílias vivem na 
da humanidade. Nos pobres e nos angústia, porque algum dos seus 
últimos, vemos o rosto de Cristo; membros – frequentemente jovem 
amando e ajudando os pobres, – se deixou subjugar pelo álcool, 
amamos e servimos Cristo. pela droga, pelo jogo, pela 

O  nosso  compromisso  pornografia! Quantas pessoas 
orienta-se também para fazer com perderam o sentido da vida; sem 
que cessem no mundo as violações perspectivas de futuro, perderam a 
da  d ign idade humana,  as  esperança! E quantas pessoas se 
discriminações e os abusos, que, veem constrangidas a tal miséria 

por condições sociais injustas, 
por falta de trabalho que as 
priva da dignidade de poderem 
trazer o pão para casa, por falta 
de igualdade nos direitos à 
educação e à saúde. Nestes 
casos, a miséria moral pode-se 
justamente chamar um suicídio 
incipiente. Esta forma de 
miséria, que é causa também de 
ruína econômica, anda sempre 
associada com a miséria 
espiritual, que nos atinge 
quando nos afastamos de Deus 
e recusamos o seu amor. Se 
julgamos não ter necessidade 

em muitos casos, estão na origem de Deus, que em Cristo nos dá a 
da miséria. Quando o poder, o luxo mão, porque nos consideramos 
e o dinheiro se tornam ídolos, autossuficientes, vamos a caminho 
acabam por se antepor à exigência da fa lênc ia .  O ún ico que 
duma distribuição equitativa das verdadeiramente salva e liberta é 
riquezas. Portanto, é necessário Deus.
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O Evangelho é o verdadeiro que estivermos configurados com 
ant ídoto contra a misér ia  Cristo, que Se fez pobre e nos 
espiritual: o cristão é chamado a enriqueceu com a sua pobreza. A 
levar a todo o ambiente o anúncio Quaresma é um tempo propício 
libertador de que existe o perdão para o despojamento; e far-nos-á 
do mal cometido, de que Deus é bem questionar-nos acerca do que 
maior que o nosso pecado e nos nos podemos privar a fim de ajudar 
ama gratuitamente e sempre, e de e enriquecer a outros com a nossa 
que estamos feitos para a pobreza. Não esqueçamos que a 
comunhão e a vida eterna. O verdadeira pobreza dói: não seria 
Senhor convida-nos a sermos válido um despojamento sem esta 
jubilosos anunciadores desta dimensão penitencial. Desconfio da 
mensagem de misericórdia e esmola que não custa nem dói.
esperança. É bom experimentar a Pedimos a graça do Espírito 
alegria de difundir esta boa nova, Santo que nos permita ser «tidos 
partilhar o tesouro que nos foi por pobres, nós que enriquecemos 
confiado para consolar os corações a muitos; por nada tendo e, no 
dilacerados e dar esperança a entanto, tudo possuindo» (2 Cor 6, 
tantos irmãos e irmãs imersos na 10). Que Ele sustente estes nossos 
escuridão. Trata-se de seguir e propósitos e reforce em nós a 
imitar Jesus, que foi ao encontro atenção e solicitude pela miséria 
dos pobres e dos pecadores como o humana, para nos tornarmos 
pastor à procura da ovelha perdida, misericordiosos e agentes de 
e fê-lo cheio de amor. Unidos a Ele, misericórdia. Com estes votos, 
podemos corajosamente abrir asseguro a minha oração para que 
novas vias de evangelização e cada crente e cada comunidade 
promoção humana. eclesial percorra frutuosamente o 

Queridos irmãos e irmãs, itinerário quaresmal, e peço-vos 
possa este tempo de Quaresma que rezeis por mim. Que o Senhor 
encontrar a Igreja inteira pronta e vos abençoe e Nossa Senhora vos 
solícita para testemunhar a guarde!
quantos vivem na miséria material, 
moral e espiritual, a mensagem Vaticano, 26 de Dezembro de 
evangélica, que se resume no 2013
anúnc i o  do  amo r  do  Pa i  Festa de Santo Estêvão, 
misericordioso, pronto a abraçar diácono e protomártir.
em Cristo toda pessoa. E Francisco
poderemos fazê-lo na medida em 
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Informes da Região Comissão das urgências

Equipes paroquiais de liturgia

Serviço de animação Conselho Pastoral
vocacional

Clara e Maciel – Secretaria Região 

Episcopal apresentou  como 
orientador do Serviço de Animação 
Vocacional o Pe. Alderi Leite, 
pároco da Igreja de N. Sra. da 
Saúde, bairro Mucuripe. 

Comunicamos a todas as 
paróquias que a Comissão das 

Algumas equipes de liturgia Urgências de nossa Região se 
das paróquias da Região se fizeram encontrará no dia 12 de fevereiro, 
presentes no primeiro encontro de às 19h, no Centro de Pastoral, 
liturgia do ano, no dia 01 de “Maria, Mãe da Igreja” para traçar e 
fevereiro, no Santuário Nossa Sra. planejar a caminhada das Equipes 
de Fátima, sob a orientação do Pe. Paroquiais das Urgências em nossa 
Francisco Ivan de Souza. O Região. As datas sobre formação 
encontro teve como finalidade para as Urgências e outras 
formar, atualizar e realizar troca de atividades relacionadas a elas 
experiências entre as diversas estão no calendário já entregue às 
paróquias sobre como planejar e secretárias paroquiais ou podem 
fazer acontecer a liturgia nas ser procuradas na secretaria da 
paróquias e comunidades. Região, telefone (85) 3388-8724.

Lembramos aos párocos e 
vigários paroquiais e aos demais Convidamos todos que 
conselheiros que o primeiro desejam descobrir sua vocação, 
encontro do Conselho Pastoral da animá-la ou aprofundá-la, a 
Região São José será realizado no p a r t i c i p a r  d o s  e n c o n t r o s  
dia 22 de fevereiro, às 8h30min, no vocacionais que acontecem em 
Centro de Pastoral, “Maria Mãe da nossa Região. O primeiro encontro 
Igreja”, sob a coordenação do novo de 2014 aconteceu no dia 01 de 
Vigário Episcopal Pe. Bezerra.fevereiro, às 8h30min, no Centro 

de Pastoral, “Maria Mãe da Igreja”. 
O Pe. Francisco Bezerra, Vigário 
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Paróquia da Catedral 

Paróquia São José

Santos Dumont (Areias); dia 7, na 
Comunidade Nossa Senhora 

A Catedral Metropolitana de 
Aparecida (Pau Fininho); dia 8, na 

Fortaleza realizará de 10 a 19 de 
Comunidade do Trilho; dia 9, na 

março a festa de seu padroeiro, 
Comunidade Verdes Mares.

São José. A programação terá início 
O novenário de São José 

na noite do dia 10 de março com o 
acontecerá de 10 a 19 de março 

hasteamento da bandeira seguido 
tendo como tema “São José 

de novena e missa. 
l i b e r t a - n o s  d a  n o s s a  

Durante os dias da festa, o 
Escravidão”. 

novenário inicia às 18h30min. Logo 
Todas as noites, às 19 horas, 

em seguida é celebrada a Santa 
haverá novena e missa com um 

Missa. No dia 19, Festa de São 
tema para a homilia e, em seguida, 

José, a programação na Catedral 
momentos de convivência, partilha 

Metropolitana será assim: 
e lazer. Veja os presidentes da 

8h30: Missa dos Enfermos; 
celebração e os temas de cada dia.

10h00: Missa dos Josés; 
Dia 10: Pe. Sóstenes - “Firmes 

12h00: Missa e Consagração 
contra a escravidão”.

das Crianças e Adolescentes a 
Dia 11: Pe. Luiz Furtado - “O 

Nossa Senhora; 
trafico e a escravidão humana”. 

16h00: Missa das Famílias; 
Dia 12: “As políticas de 

17h00: Procissão de São 
combate ao tráfico humano” - Pe. 

José;
Eduardo.

18h30: concelebração solene 
Dia 13: “Dignidade e os 

presidida por Dom José Antonio, 
direitos humanos” - Pe. Magalhães.

arcebispo de Fortaleza.
Dia 14: “Missionários e 

Informações: Secretaria 
Evangelizadores de libertação” - 

Paroquial, com Claudenir, telefone 
Pe. Magalhães.

(85) 3231 4196. 
Dia 15: “Onde está o teu 

irmão” - Pe. Alex.
Dia 16, às 18 horas: “Senhor, 

Antecedendo a festa de seu quando foi que te vimos ...”  - Pe. 
padroeiro São José, a Paróquia São Ivan. 
José, bairro Papicu, realizará de 6 a Dia 17: “Recebe-o como se 
9 de março, a Peregrinação com a fosse a mim mesmo” - Pe. Bessa. 
Imagem São José: dia 6, na Dia 18: “Fostes chamados 
comunidade dos moradores da Av. para a liberdade” - Pe. Bosco.
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No dia 19, dia de São José movimentos, comunidades e 
haverá, das 7h às 8h, apresentação escolas do bairro. O evento é 
da Banda da Policia Militar; às 8h, promovido pela Pastoral Familiar 
Missa  de cura e libertação; às 17h, da Paróquia Senhor do Bonfim.
Procissão e Missa Campal. 

Informações na Paróquia São 
José – Papicu, tel. (85) 3025 7304.

Viagem a países da Europa 
Pe. Gilson Soares, pároco da Paróquia São Pio X 

Paróquia Senhor do Bonfim, Monte 
Castelo, está organizando um 

Gincana da Juventude 
grupo que vai a Portugal, Espanha 

Aconteceu de 11 de janeiro a 
e Itália, de 16 a 26 de maio de 

9 de fevereiro de 2014 a XIII 
2014. Serão dez dias imperdíveis 

Gincana Jovem da Paróquia São Pio 
com destaque para recitação do 

X, promovida pelo Encontro de 
Terço Mariano, na Capela das 

Jovens com Cristo da Paróquia. O 
Aparições em Fátima, o abraço a 

evento contou com a participação 
Santiago de Compostela e a bênção 

de quase 300 pessoas entre 
do Papa Francisco, na Praça São 

jovens, equipe dirigente e equipes 
Pedro, no Vaticano. Informações 

de apoio. Foram realizados vários 
com Fernanda, tel.(85) 3243 4740 

momentos celebrativos com a 
ou (85) 9944 8378.

juventude e nas provas da gincana 
as atividades com Quiz bíblico, 

No dia 23 de fevereiro, 
grito de paz, apresentações de 

domingo, das 9h às 11h30min, no 
artes, danças e teatro, The voice 

auditório do Colégio Mater 
c a t ó l i c o  e  o  p r o j e t o  d e  

Amabilis, Monte Castelo, acontece 
evangelização “VEM PRA MISSA 

Encontro de Formação sobre a 
VEM”, jovens convidando outros 

Campanha da Fraternidade 2014 
jovens para a Santa Missa. O 

tendo como assessora Mônica 
grande gesto concreto da Gincana 

Pimentel, da CNBB Regional 
Jovem de São Pio X foi a 

Nordeste I. São convidados a 
arrecadação de nove toneladas de 

p a r t i c i p a r  a s  p a s t o r a i s ,  

Paróquia Senhor do 
Bonfim

Formação sobre CF 2014
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alimentos que serão destinados às EMM faz parte de nossas vidas e 
famílias carentes da Paróquia. pode contar sempre com a ajuda e 

Informações: Secretaria o companheirismo de toda essa 
Paroquial, tel. (85) 3482 4198, Família paroquial de Nossa 

Senhora de Salete. Obrigado pela 
visita e volte sempre. 

C o m e m o r a ç ã o  d o  
aniversário do Pe. Fernando Paróquia Nossa 

A celebração e festa para 
Senhora de Salete comemorar o aniversário do nosso 

pároco padre Fernando Antonio 
aconteceu no dia 5 de fevereiro. 

Encontro Matrimonial Mundial 
Mesmo cansado depois de um dia 

(EMM) de muita atividade, padre 
O Encontro Matrimonial Fernando estava feliz com a 

Mundial (EMM) da Arquidiocese de presença de seus familiares, 
Fortaleza esteve realizando uma paroquianos e dos amigos e 
atividade social e religiosa na amigas, que lhe prestaram 
Paróquia de Nossa Senhora de homenagens sinceras, simples e de 
Salete, bairro Bela Vista. No dia 9 muito amor. Para nós da PASCOM a 
de fevereiro, na missa das 19 festa também foi abrilhantada com 
horas, houve a apresentação dos a presença do nosso amigo e Irmão 
objetivos do EMM pelo casal na fé que como comunicador 
Antonio e Silvana e a apresentação católico se fez presente e nos 
de todos os casais  de nossa deixou muito felizes. Padre 
paróquia e de outras paróquias Fernando deixou de ser apenas o 
irmãs que fizeram a experiência do nosso pároco e se transformou em 
FDS (Fim De Semana). As crianças mais uma pessoa de nossa família, 
filhas de casais do EMM fizeram a que gostamos de cuidar, de ver 
entrega de uma lembrança ao feliz, de ajudar e de querer sempre 
nosso pároco, padre Fernando que ele esteja ao nosso lado para 
Antonio. Após a celebração ocorreu juntos vivermos os mais belos 
a parte social com a venda de momentos de nossa fé. A PASCOM 
comidas típicas e um pouco de agradece a todos que, direta ou 
música para fechar com alegria, indiretamente, contribuíram para 
f ra tern idade,  comunhão e  que esse grande momento 
solidariedade o nosso domingo. O acontecesse. Parabéns ao Pe. 

Joca, 
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Fernando, que Nossa Senhora de conjunto com a Pastoral do Dízimo, 
Salete o proteja e o guarde sempre sendo ambas assessoradas pelo 
em todas as ocasiões. diácono João Batista e padre Luis 

 Silvio Martins - Alberto.  
 PASCOM Bom Jesus dos Aflitos 

Informações: Pe. Fantico 
pelo telefone (85) 3284 4696.

Acontecerá no próximo dia 22 
de fevereiro, na Igreja São Pedro e 
São Paulo, o Conselho Pastoral da 
Região. A reunião iniciará às 
8h30min, com término previsto 
para o meio-dia. Para essa reunião 
estamos convocando: os párocos, 
os vigários paroquiais, os padres 

Acontecerá no próximo dia 19 com provisão na Região, um 
de fevereiro, o encontro do clero da representante leigo das paróquias 
região. Será no período da manhã, e  á r e a s  p a s t o r a i s ,  u m  
na casa do Icaraí. Estão convidados representante de cada urgência 
a participar todos os padres e por paróquia e área pastoral, os 
diáconos da Região. coordenadores de urgências, 

Informações: Pe. Fantico p a s t o r a i s  e  m o v i m e n t o s  
pelo telefone (85) 3284 4696. articulados na região. 

Acontecerá no dia 20 de A Equipe de Campanhas da 
fevereiro a reunião ordinária do Região promoverá no próximo dia 
Conselho Econômico da Região. A 22 de fevereiro, das 14h às 17h, 
reunião será na sede da Região, no uma formação sobre a Campanha 
Carlito Pamplona, às 20 horas. da Fraternidade 2014 que este ano 
Contamos com a presença de todos terá como tema “Fraternidade e 
os conselheiros. Como ponto de Tráfico Humano” e como lema “É 
encaminhamento da última os para a liberdade que Cristo nos 
membros do Conselho Econômico libertou!”. Estamos pedindo que 
acompanharão a  Urgênc ia  cada paróquia e área pastoral envie 
Comunidade de Comunidades, em cinco (05) representantes, 

Conselho Pastoral 

Informes da Região

Encontro do Clero

Conselho Econômico Campanha da Fraternidade
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informando a importância da Liturgia para se fazerem presentes 
participação e empenho na ao primeiro encontro da pastoral. 
realização da Campanha da Na ocasião partilharemos nossas 
Fraternidade. experiências e apresentaremos 

nosso novo assessor Pe. Sávio. A 
reunião acontecerá no dia 8 de 
março, às 8h, na Igreja Santa Acontecerá no dia 01 de 
Edwiges, no bairro Vila Velha. março a reunião da Pastoral 
Contamos com a presença de Vocacional da Região. Será na 
todos. Igreja Santo Antônio de Pádua, no 

Informações: Nilo (85) Jardim Iracema, das 8h30min às 
8618 58 02 e Marilac (85) 3223 11 horas. São convidadas a 
9893.participar as representações das 

paróquias, áreas pastorais, 
congregações religiosas. Que 
todas se façam presentes neste Acontecerá no dia 12 de 
momento de organização e partilha março, das 20h às 22h, na sede da 
de experiência vocacional. região, a reunião ordinária da 

 Coordenação da Região. Terá como 
pauta os encaminhamentos do 
Conselho Pastoral realizado em A partilha de experiências da 
fevereiro. Seguindo o Regimento Iniciação Cristã será no dia 2 de 
das Regiões Episcopais, a março, a partir das 8h, na Paróquia 
coordenação da região ficou assim São Pedro e São Paulo, no Quintino 
dividida para o auxílio nas Cunha. São convidados a participar 
pastorais: Elizabeth Gomes os representantes das paróquias e 
(Urgência Missão e Campanhas); áreas pastorais. Contamos com o 
Sandra Mota (Urgência Iniciação empenho da equipe que nos 
Cristã); Ana Cristina (Urgência a co l he rá .  Ag radecemos  a  
Animação Bíblica); Margarida compreensão e partilha de todos. 
(Urgência Serviço à Vida); Marilac Informações: Verônica (85) 
Rocha (Pastoral de Liturgia); 8895 2477.
Claima Aguiar (Setor de Juventude 
e Pastoral Vocacional); Elizabete 
Santos (Pastoral da Comunicação) A Pastoral de Liturgia da 
e Alex Ferreira (Campanhas e Região convida todos os membros 
Secretário da Coordenação). e pessoas ligadas às Pastorais de 

Pastoral Vocacional

Coordenação da Região

Iniciação à Vida Cristã

Pastoral de Liturgia
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Urgência da Missão Paróquia da Barra do 
Ceará

Urgência Serviço à Vida

Alex Ferreira, secretário da Região
 e membro da PASCOM. 

Acontecerá no dia 15 de 
março, das 8 h às 11h, na Igreja 

A Paróquia São Pedro, na Jesus, Maria e José, em Antônio 
Barra do Ceará, celebrará de 9 a 19 Bezerra, uma formação para as 
de março, a partir das 18 horas, na Equipes de Missão. A formação 
Comunidade da Cimpelco, a festa será em torno da organização 
de São José. Este ano os devotos missionária COMIPA, COMIDI, 
refletirão durante o novenário o COMIRI, Infância e Juventude 
tema: “Com São José, a Serviço Missionária. Pede-se a presença de 
da Esperança para a Vida ser todas as representações das 
sempre mais!”. Durante os dias paróquias e áreas pastorais, além 
de festejos ao pai adotivo de Jesus, dos grupos de Infâncias e 
a comunidade participará de uma Juventude Missionária e dos grupos 
programação que terá alvorada e de missão. 
café comunitário, novena, mutirão 
m i s s i o n á r i o ,  c o n f i s s õ e s  
comunitária e individual e, ainda, Acontecerá no dia 15 de 
procissão, missa e leilão. Todas as março, das 8h às 11h, um encontro 
noites, após as celebrações, ampliado desta Urgência. Ainda 
haverá apresentações religiosas e não foi definido o local, porém os 
culturais. As pastorais, grupos e membros serão avisados pelas 
movimentos estão empenhados no secretárias paroquiais. São 
f e s t e j o  d o  p a d r o e i r o  d a  convidados a participar todos os 
comunidade e do Ceará, São José. representantes de grupos de 

N o  d i a  9  d e  m a r ç o ,  pastorais sociais: Criança, Saúde, 
começando os festejos haverá, às 6 SOS I rmãos ,  A f ro,  A IDS,  
horas, alvorada e, às 17 horas, Carcerária, Menor, e demais 
Missa de abertura. De 10 a 18, nos pastorais que formam esse grupo.  
dias de semana, a novena será Informações: Secretaria da 
celebrada às 19 horas. No dia 16 de Região, telefone (85) 8717 5186.
março, haverá, às 8 horas, 
Batismo; às 9 horas, Missões; às 
17 horas, Missa abordando o tema 
da Campanha da Fraternidade. No 
dia 19, Festa de São José, às 17 
horas, haverá Procissão e Missa de 
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Encerramento. 
Informações: na Secretaria Dia 1º/3 - Misericórdia em 

Paroquial, tel. (85) 3485 3607, ou Canção;               
Comunidade São José Cimpelco, Dia 2/3 - Ministério Chamar e Só 
com Paulo, tel. (85) 8949 5849.  Louvor;

Dia 3/3 - Ministério Jireh e 
Pagada Santa;       

Dia 04/03 - Ministério 
Kerigma e Misericórdia Divina.

Informações: Secretaria 
Paroquial com Raimundinha, Cristo Alegria 2014
telefone (85) 3479 2871. Festa Cristã que ocorre há 11 

anos em nossa paróquia no período 
do carnaval é o Cristo Alegria, e 
este ano está com o tema “Mais 
eu sempre terei esperança, e te 
louvarei cada vez mais no 
Senhor”. O evento acontecerá de 
1º a 4 de março, com início às 20 
horas, na Paróquia São Pedro e São 
Paulo, no bairro Quintino Cunha. 
Na programação shows diários, 
com bandas católicas, como 
Misericórdia em Canção, Naldo 
José, Pegada Santa, dentre outras. 
Entrada gratuita. A coordenação 
deste ano está com o Encontro de 
Jovens com Cristo. 

No dia 25 de janeiro 
aconteceu no auditório do 
Seminário Seráfico, na Área 
Pastoral Nossa Senhora do Brasil, o 
pr imeiro encontro com as 
Coordenações das catequeses 
paroquiais de iniciação cristã. 
Neste primeiro momento, foi feito 
um repasse do 1º Nordestão de 
Catequese ocorrido em Maceió, Al, 

Programação: 

Paróquia São Pedro e 
São Paulo 

Gildo Ferreira - Pascom São Pedro e São Paulo.

Informes da Região 

Encontro com Coordenações 
de Catequeses Paroquiais 
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de 14 a 17 de novembro de 2013. ser trabalhada será a CF 2014. 
Foi feita uma explanação a cerca da Teremos uma mesa redonda com 
urgência em ser trabalhado, ou convidados que deverão explanar 
melhor, em ser levado ao as diversas faces da Campanha. 
conhecimento de nossas Paróquias Vimos, ainda, a possibilidade de 
e Áreas Pastorais o estudo sobre o uma reorganização da comissão 
RICA – Ritual de Iniciação Cristã de responsável na Região pela 4ª 
Adultos. Lembrou-se que esta é Urgência Arquidiocesana – Igreja: 
uma urgência tanto do Regional Comunidade de comunidades.
Nordeste 1 como da Arquidiocese. Haverá também alguns 
Foi trabalhado ainda o calendário esclarecimentos a respeito do 
de formações e encontros destas Sistema de Gerenciamento 
coordenações durante o ano de Paroquia l  que está sendo 
2014. implantado em todas as Paróquias 

Houve uma participação e Áreas Pastorais da Arquidiocese.
expressiva de catequistas – mais Entre outras questões e 
de 12 Paróquias representadas e esclarecimento para a primeira 
busca de conhec imento e reunião do Conselho em 2014, 
aprofundamento. Foi unânime o teremos a apresentação tanto da 
p e d i d o  d e  m o m e n t o s  d e  nova equipe de coordenação para o 
e s p i r i t u a l i d a d e  p a r a  o s  biênio 2014-2015, como dos novos 
catequistas. Existe muito material m e m b r o s  e s c o l h i d o s  e m  
para a Catequese, mas falta Assembleias Paroquiais para 
d i r e c i o n a m e n t o  p a r a  o s  comporem o Conselho Pastoral da 
catequistas. Região, dos padres que chegam e 

dos novos membros de pastorais.

7 a 9 de fevereiro: Curso No dia 3 de fevereiro 
sobre Bíblia promovido pela aconteceu na secretaria da Região 
parceria CEBI e Pastoral da Episcopal mais um encontro da 
Juventude. equipe de coordenação. Nesse 

e n c o n t r o  d i s c u t i m o s  e  
programamos o Conselho Pastoral 
da Região, que deverá estar 8 de fevereiro: reunião da 
acontecendo no dia 22 deste mês a Comissão responsável pela 3ª 
partir das 8h30min. A temática a Urgência – Igreja: lugar de 

Encontro da Coordenação da 
DatasRegião

Comissão responsável pela 3ª 
Urgência Arquidiocesana 
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animação bíblica da vida e da sábado o horário será às 
pastoral. 16h30min. No dia de São José, 19 

22 de fevereiro: reunião, de março, haverá, às 15h30min, 
logo após o Conselho, da Comissão adoração ao Santíssimo; às 17h, 
responsável pela 2ª Urgência – terço  da  família e às 17h30min, 
Igreja: Casa de iniciação à vida procissão de São José, finalizando 
cristã; primeiro encontro do ano com a celebração da missa. 
com os Ministros Extraordinários Informações: Secretaria 
da Palavra – MEP, na Secretaria da Paroquial, telefone (85) 3278 
Região, a partir das 14h30min. 3631.

A Paróquia São José, no bairro 
A Área Pastoral São José, Edson Queiroz, antecedendo a 

bairro Barroso, em Fortaleza, festa de seu padroeiro está 
realiza de 9 a 19 de março a festa realizando de 12 a 24 de fevereiro, 
de seu padroeiro, São José, tendo a Pré-Novena onde os grupos 
como tema geral “São José, f o r m a d o s  p e l a  p a r ó q u i a  
modelo de Justiça e de evangelizam nas ruas. A bênção de 
Esperança”. Durante os festejos envio aconteceu no dia 10 de 
acontecerá alvorada, hasteamento f e v e r e i r o ,  n a  m i s s a  d a s  
da bandeira, missas diárias, visita 18h15min.No período da Pré-
missionária, confissões, procissão Novena, Pe. Carlos visita e celebra 
e o momento de convivência nas ruas.
animado pela equipe de eventos.  A novena de São José 
Comidas típicas, bingos, rifas e acontecerá de 9 a 19 de março, 
leilão também fazem parte da com missa todos os dias, presidida 
festa. pelo pároco, Pe. Carlos Alberto 

No dia de São José, 19 de Monteiro de Andrade.  A abertura 
março, às 17 horas, uma procissão será no dia 9 de março, às 
sairá da Igreja Matriz percorrendo 18h15min, com o hasteamento da 
ruas do bairro e terminando com bandeira de São José e a 
Missa solene ao retornar a Igreja. celebração da santa missa. De 10 a 
Os padres Luciano Gonzaga e 18 de março, às 18h15min, novena 
Francisco das Chagas convidam de São José e santa missa. No 
toda a comunidade para participar 

Jocelio Sousa – Secretário da Região.

Festa de São José - 
Paróquia São José

Barroso
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desse momento de espiritualidade 
e fraternidade. A Igreja de São 
José está localizada na Av. 
Pompílio Gomes (Castelo de 
Castro), 300, Passaré, Fortaleza. 

Informações:  telefones (85) 
3295 3616 ou (85) 8731 6117.

A missa de solenidade de A Comunidade Santa Fé que 
criação da Área Pastoral N. S. da faz parte da Paróquia N. S. das 
Conce ição,  pres id ida  pe lo  Graças, Parque Santa Maria, 
Arcebispo Metropolitano Dom José estará celebrando de 10 a 19 de 
Antonio, ocorreu no dia 2 de março a festa de seu padroeiro São 
janeiro de 2014, na Igreja Matriz José, tendo como tema "A fé 
situada em Taquara, Caucaia. nasce da esperança e cresce na 
Padre Helano Samy da Silva obediência a palavra de Deus" 
Holanda foi nomeado Vigário e como lema “São José, ensinai 
Paroquial responsável pela Área as nossas famílias”. Durante a 
Pastoral N. S. da Conceição que é festa haverá participação das 
composta pe las  segu intes  comunidades de nossa paróquia e 
comunidades: Taquara, Toco, de visitantes. Padres convidados 
Ponta da Serra, Campo Grande, celebrarão nesse ano da esperança 
Car rap i cho,  Gran jas ,  São  a festa de nosso padroeiro. No dia 
Domingos, Lajedo, Minguaú I, 1 5  t e r e m o s  o  “ S á b a d o  
Minguaú II ,  São José de Missionário” e, no dia 16, 
Carauçanga, São Pedro de carreata com a bênção dos 
Carauçanga, Jarandragoeira, automóveis. No dia 19, às 17 
Catarina, Tucunduba, Serra da horas, haverá procissão, missa 
Rajada, Ipu, Corrente, Poço Verde, campal de encerramento da festa, 
Lagoa dos Caetanos, Feijão I, presidida pelo Pe. Denis Acácio, 
Feijão II, Umburana, Malhada, terminando com a parte social. 
Várzea do Meio,  P inhões,  Informações: Secretaria 
Cachoeira dos Paulinos, Ouro Paroquial,  (85) 3274 3083.

Informes da Região 

Paróquia N. S. das Criação de uma nova Área 
Pastoral Graças

Região Episcopal
 N. S. dos Prazeres
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Verde, Santa Luzia, Belo Monte, Queremos dar continuidade aos 
Bom Princípio, Brasília I e Brasília nossos trabalhos no ano de 2014 
II. convidando todos os conselheiros, 

Estiveram presentes os párocos, vigários paróquias, dois 
seguintes presbíteros na missa de representantes de conselho das 
criação: Padre Evanilson Raquel de paróquias, coordenadores das 
Oliveira; Padre Antony Cristopher urgências, pastorais, movimentos 
de Amorim Gadelha; Padre e serviços para a primeira reunião 
Francisco Antonio Cavalcante de do Conselho Pastoral neste ano. 
Menezes (Pe. Tula); Padre Será no dia 22 de fevereiro, das 8h 
Francisco de Assis Braga dos às 11h, Guadalajara, e tem como 
Santos; Padre Francisco Nascélio ponto principal de pauta a CF – 
Maciel; Padre Francisco dos Santos 2 0 1 4 ,  q u e  c u j o  t e m a  é  
Monteiro; Padre Francisco Josimar “Fraternidade e Trafico Humano”. O 
de Andrade Pires; Padre José assessor será o Sr. Nilton, do 
Francisco de Sousa; Padre João COMIDI. Contamos com a 
Batista Aires Silva; Padre José participação de todos.
Sávio Xavier Pereira; Padre Rafhael 
Silva Maciel; Padre Marcílio 
Jerônimo Pereira. Também esteve A  R e g i ã o  f a z  u m  
presente Monsenhor Antonio Souto agradecimento especial ao Pe. 
Ribeiro da Silva. Fabio Deodato que durante quatro 

anos serviu na Região, na Paróquia 
Nossa Sra. das Graças e São Pedro 

Acontecerá no dia 15 de - Tabuba Icaraí. Ele foi nomeado 
fevereiro, das 8h às 11h, na sede pároco de Paramoti na Região 
da Região, em Guadalajara, Episcopal Sertão. A ele o nosso 
Formação para o MESC com o tema muito obrigado e que Jesus o 
“Eucaristia no Antigo Testamento”. abençoe na nova missão. Também 
Participarão 70 candidatos do a região agradece ao Pe. José Filho 
MESC. Pe. Flavio articula e é que passou dois anos servindo na 
responsável pela formação. Área Pastoral Nossa Senhora de 

Fátima, em Guadalajara. Que Deus 
o abençoe.

C o m  m u i t a  a l e g r i a  
retornamos às atividades pastorais 
da nossa Região Episcopal. Com grande alegria a Região 

Agradecimentos

Formação MESC

Encontro sobre CF 2014

Área Pastoral de Guadalajara
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acolhe Pe. Francisco Nascélio pelo Pe. Francisco de Assis.
Maciel como novo Vigário Paroquial - No dia 17 de março, a 
da Área Pastoral Nossa Senhora de paróquia festejará o aniversário de 
Fátima, Guadalajara, Caucaia. No ordenação presbiteral de Pe. 
dia 16 de fevereiro, às 17h, Francisco de Assis Braga dos 
acontecerá Celebração Eucaristia Santos.
de apresentação, presidida por Informações: Secretaria 
Dom Vasconcelos - Bispo Auxiliar Paroquial, telefone (85) 3342 
de Fortaleza. 6068.

Que Jesus Abençoe a todos e 
Nossa Senhora dos Prazeres 
derrame bênçãos soube todos os 
filhos amados de Deus.

Informações: secretaria da 
Região com Mazé Laurino, telefone 
(85) 8758 3402.

- A Pastoral da Juventude da 
O Clero da Região realizou 

paróquia Santo Antônio, distrito de 
seu primeiro encontro do ano no 

Capuan, Caucaia,  convida 
dia 6 de fevereiro, na Paróquia 

realizará o 22º Retiro de Carnaval 
Nossa Senhora da Conceição, em 

da Juventude, de 28 de fevereiro a 
Pacajus. Na oportunidade foram 

5 de março, em Santa Rosa. Os 
encaminhadas as ações para este 

interessados podem procurar a 
ano de 2014, em nível de Região.

secretaria paroquial para fazer sua 
inscr ição e obter maiores 
informação.

Terá inicio no dia 8 de 
 - No dia 11 de fevereiro, a fevereiro o Curso de Iniciação à 

Igreja Sagrado Coração de Jesus - Vida Cristã, à luz do RICA. Tem 
em Catuana, completou 90 anos. como objetivo capacitar os 
Para comemorar o fato houve uma  catequistas da Iniciação a 
celebração eucarística presidida responder aos novos desafios que 

Paróquia Santo Informes da Região 
Antônio 

Encontro do clero 

Curso de Iniciação à Vida 
Cristã

Região Praia
S. Pedro e S. Paulo
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se apresentam para a ação partilhar os trabalhos, os desafios e 
evangelizadora. Cada paróquia acertos da missão de acolher bem 
deve participar com cinco pessoas os paroquianos, bem como refletir 
que coordenam as catequeses de t e m a s  p e r t i n e n t e s  a o  
batismo, eucaristia, crisma e desenvolvimento do trabalho 
catequese com adultos. Os diário de secretaria. 
encontros deste curso serão 
realizados nos segundos sábados 
do mês até agosto de 2014. O No dia 22 de fevereiro, das 8h 
horário será das 8h às 16h. Local: às 12h, será realizada a reunião do 
sede da Região, em Guanacés. Conselho Pastoral da Região. Na 

oportunidade encaminharemos as 
ações previstas para o ano de 

No dia 8 de fevereiro, a 2014, tendo como assunto 
Coordenação do Setor Juventude prioritário a dinamização das 
da Região se reúne na Sede Urgências da Ação Evangelizadora 
Região. O encontro tem como da Igreja no Brasil. A reunião será 
objetivo encaminhar as ações realizada em Guanacés.. 
previstas para o ano de 2014. 

A Escola de Formação para 
Agentes de Pastora l  dará A Paróquia Nossa Senhora da 
continuidade à formação a partir Saúde, no distrito de Caponga, em 
do dia 15 de fevereiro, das 8h às Cascavel, realizou nos dias 6 e 7 de 
16h, na Sede da Região. Na fevereiro momento festivo em 
oportunidade serão estudados os comemoração aos dois anos da 
Livros Proféticos. Ressaltamos que criação da Paróquia. O pároco, Pe. 
a Escola de Formação se realiza no Josieldo, convidou todas as 
período de dois anos, sendo esta comunidades para esse momento 
sua segunda turma. de ação de graças por mais um ano 

evangelizando. Na festa foi lançado 
o primeiro Jornal “A Voz do 

Será realizado no dia 17 de Pescador”, onde se faz um resumo 
fevereiro, das 8h30min às 12h o de tudo que já foi feito na paróquia, 
encontro dos secretários e desde que ela foi criada.
secretárias paroquiais. O objetivo é Durante as comemorações, 

Conselho Pastoral

Setor Juventude

                      Maria Erivan - Secretária

Escola de Formação
Paróquia da Caponga

Encontro de secretários 
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aconteceu no dia 6 de fevereiro Dia 9 de março (sábado), às 
Celebração Eucarística com a 18h, será a abertura com 
reinvestidura do MESC, presidida procissão, hasteamento da 
por Dom Rosalvo Cordeiro de Lima. bandeira e celebração eucarística.
No dia 7, data do aniversário, De 10 a 18 de março, às 
foram crismados jovens da 18h30min, é rezada a novena de 
Caponga e de Águas Belas, em São José e, em seguida, haverá a 
celebração presidida por Dom José celebração eucarística.
Antonio, arcebispo de Fortaleza. No Dia 19 de março, às 17h, no 
dia 8 Dom Vasconcelos, bispo encerramento da festa haverá 
auxiliar, presidiu a  celebração procissão de São José com as 
eucarística com Crisma da imagens dos padroeiros das 
Juventude das Comunidades. comunidades e celebração da 

Informações: Secretaria missa. Informações: Secretaria 
Paroquial. Tel.(85) 33348451. Paroquial, telefone  3361 1122.  

S i t e :   
www.paroquiadasaude.org.br

A Paróquia São José de “Com São José, esposo 
Ribamar, em Aquiraz, realizará de 9 humilde, justo e fiel, a 
a 19 de março, na Igreja Matriz, a esperança em Cristo nos 
festa de seu padroeiro, tendo como renova”. Esse é o tema que os 
tema geral “São José, Vivamos a paroquianos do bairro Alto 
Esperança e a Dignidade Luminoso, em Cascavel, festejam 
Humana”. Na parte religiosa da seu padroeiro, São José, de 8 a 19 
festa, teremos a participação de de março, às 19h. A solenidade de 
padres de outras paróquias e abertura acontecerá com a 
animadores das comunidades da celebração eucarística, presidida 
p a r ó q u i a ,  d e  p a s t o r a i s ,  pelo pároco Pe. Aldenor Bezerra 
movimentos, corais, secretarias Torres.  
municipais e das escolas. Na parte Durante os festejos de São 
social haverá barracas com José, a comunidade contará com a 
comidas típicas, leilões, sorteios, presença dos padres Adair, Moacir, 
parque de diversões e outras Airton, Alderi, Tiago, Jesus e do 
atrações. bispo auxiliar de Fortaleza, Dom 

Paróquia São José
Alto Luminoso, Cascavel 

Paróquia de Aquiraz
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Vasconcelos. Também com a ordenado no dia 22 de dezembro 
participação dos paroquianos e das de 2010 e trabalhou na Paróquia de 
comunidades Andreza e Jatobá I e Baturité e na Área Pastoral de 
II.    Caiçara, em Canindé. Dezenas de 

No encerramento da festa, fiéis das diversas comunidades de 
haverá uma procissão, às Aratuba compareceram à Santa 
18h30min com a imagem de São Missa para acolher o novo Vigário 
José, percorrendo as principais Paroquial. O pároco de Aratuba Pe. 
ruas do bairro, seguida da Cláudio deu as boas vindas em 
celebração eucarística, presidida nome das 102 comunidades da 
pelo pároco Pe. Aldenor, com a Paróquia São Francisco de Paula.
participação do Pe. Moacir Cordeiro 
Leite.  

Os festejos do padroeiro No dia 9 de fevereiro, a 
serão marcados por visitas às Paróquia São Francisco de Paula 
famílias e caminhadas em uma lançou na Assembleia Paroquial o 
atitude de valorização do povo de movimento denominado “13 de 
Deus, expressando gestos de Maio” em Aratuba. Trata-se de 
comunhão, serviço, amor e iniciativa popular de projeto de 
fraternidade.  Informações na lei proposto pelo pároco, Pe. 
Secretaria Paroquial, telefone (85) Claudio e pelo vereador 
3334 0930.  Francisco Gerson, em comum 

acordo com as comunidades, que 
será enviado à Câmara Municipal 
para apreciação e posteriormente 
sanção do executivo.

Em missa celebrada, no dia 8 
de fevereiro, a Paróquia São 
Francisco de Paula, em Aratuba, 
recebeu seu novo v igár io  
paroquial, o Pe. Martinho Alves 
dos Santos Neto. Pe. Martinho foi 

Movimento 13 de Maio  

Paróquia de Aratuba 

Região Episcopal
N. Sra. da Palma
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Saudação aos novos padres 

Informes da Região 

Agradecimentos 

Conselho Pastoral

Lucivângela, Secretária da Região

paroquiano de Paramoti, sob as 
bênçãos de Jesus, Maria e José. 

A Região Sertão São Francisco 
acolhe, com muita alegria, os novos 
sacerdotes que estão chegando à 
Região: Pe. Fábio Deodato (pároco 
de Paramoti), Pe. Mascarenhas Queremos expressar nossos 
(pároco de Caridade) e Pe. Rivaldo agradecimentos aos padres  
(vigário paroquial de Caiçara, Linhares, Martinho Neto e Airton 
Canindé). É com imensa satisfação Pompeu, que deixaram a Região 
que lhes desejamos boas vindas. Sertão, pelos anos que passaram 

O sertão é um lugar de em nossa região contribuindo na 
pessoas simples, humildes, mas, caminhada pastoral. Que Deus os 
acima de tudo, de coração grande abençoe em suas novas missões. 
que sempre acolhe o padre como A Paróquia Senhora Sant'Ana, 
um membro da família. Que cada e m  P a r a m o t i ,  a g r a d e c e  
um se sinta abraçado por todos os primeiramente a Deus pelo grande 
nossos  i rmãos  de  nossas  presente que Ele concedeu durante 
comunidades paroquiais.nove anos à comunidade paroquial, 

Nenhum padre está sozinho a presença de Pe. Dimas, que tanto 
na caminhada missionária. Podem contribuiu para o crescimento 
contar com os irmãos sacerdotes pastoral e espiritual da paróquia. 
que compõem a nossa região e com Agradece ao Pe. Dimas, por um ser 
as orações do nosso povo do sertão. humano tão especial, cheio de 
São Francisco das Chagas interceda coragem, força, esperança, 
a Deus para que sejam derramadas humildade e perseverança. Deixou 
bênçãos sobre cada sacerdote. como lição para cada paroquiano 

que precisamos ser confiantes e 
jamais desistir da caminhada. Que 

No dia 22 de fevereiro, às 08 Deus, em sua infinita bondade, o 
horas, será realizado o 1º Encontro abençoe nessa nova missão a ele 
do Conselho Pastoral da Região confiada. Que continue cheio desse 
Sertão. Será no Centro de ardor missionário levando a todos a 
Treinamento em Canindé. Boa Notícia de Jesus Cristo. Receba 

carinhosamente, o abraço de cada 

Região Episcopal
S. Francisco das Chagas
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NASCIMENTO

Encontro do clero

14 Pe. Juan M. Rodríguez Martín, MCCJ
15 Mons. José Maria Verçosa Bezerra1 Pe. Expedito Teles, SJ
17 Pe. Fco. de Assis Braga dos Santos2 Diác. Raimundo Nonato Cardoso
19 Pe. Severino Guedes2 Pe. Fernando Barbosa dos Santos, CM
19 Mons. Virgínio Asêncio Serpa3 Pe. Laércio Ferreira de Almeida
19 Pe. Jan Mathieu Van Dael, SCJ4 Pe. Josieldo da Silva do Nascimento
19 Pe. Armindo Magalhães Duque, SSS5 Frei Jesús María López Mauleón, OAR
19 Pe. Lino José (Linus J.) Roelofs, CM6 Pe. Jovanês Vitoriano, SDS
20 Pe. Manoel A. de Melo Balbino, CRSP8 Diác. João Batista da Silva.
23 Pe. Arildo da Silva Castro9 Pe. Evaldo Carvalho dos Santos, CM
23 Pe. José Linhares Arcanjo10 Pe. Hermano Mestrom, CM
23 Pe. Fernando César Chaves Reis10 Pe. José Alves Moreira, SJ
24 Pe. Marcos Antônio de Oliveira10 Pe. Jesus Alexandre de Almeida
24 Pe. Luciano Alfredo Brambilla, CRSP11 Pe. José Almeida de Freitas
27 Pe. Wagner Sabóia Frota11 Pe. Fantico Nonato Silva Borges, CM
30 Pe. Pedro Júnior P. Vila Nova, PODP12 Pe. Evando Alves de Andrade

13 Dom Lucas  Soares da Silva, OSB
14 Pe. Paulo Ernando Nogueira Barbosa
16 Pe. Zacarias Virgílio de Araújo Filho
19 Pe. Jânio José da Silva Pereira, CM
19 Pe. Francisco Ivan de Souza
23 Frei José Domingos de Barros, OFM
23 Pe. Vicente Morais dos Santos
25 Pe. Bruno Rodrigues, PODP
25 Pe. João Batista Aires Silva
26 Frei José Maria C. B. de Lima, OFMcap
26 Pe. José Edmilson Cruz de Freitas
26 Pe. Tiago Geyrdenn Oliveira Gomes
27 Pe. Marcos Antônio de Oliveira
28 Diác. Domingos Moreira de Oliveira
29 Pe. Ottorino Bonvini, MCCJ
29 Pe. Ant. Marcos de M. Nascimento, CM

ORDENAÇÃO
2 Pe. Paulo Ernando Nogueira Barbosa
3 Pe. José Airton Lima

Está se realizando, de 10 a 14 
de fevereiro, no Seminário 
Arquidiocesano São José de 
Teologia, o encontro anual de 
formação do clero. A temática 
abordada é “Animação Bíblica da 
Vida e da Pastoral”, tendo como 
assessor dom Eugéne Lambert 
Adrian Rixen, bispo de Goiás. Esse 
tema refere-se à 3ª Urgência das 
Diretr izes Gerais  da Ação 
Evangelizadora da Igreja do Brasil 
e do Plano Pastoral da Arquidiocese 
de Fortaleza. Participam do evento 
84 representantes do Clero da 
Arquidiocese de Fortaleza. 
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Campanha da 
Fraternidade 2014

Fraternidade e Tráfico 
Humano

b e n e f í c i o s  p a r a  o b t e r  o  
consentimento de uma pessoa que 
tenha autoridade sobre outra para 
f ins de exploração” (ONU, 
Protocolo de Palermo, 1999).

O papa Francisco, em 
pronunciamento (maio 2013), Com o lema “É para a 
numa audiência aos responsáveis liberdade que Cristo nos libertou” 
do Conselho Pontifício para a (Gal 5, 1), a Igreja no Brasil lança a 
Pas to ra l  dos  M ig ran tes  e  51ª Campanha da Fraternidade, 
Itinerantes (CPPMI) da Santa Sé inserida na 3ª fase de todo o ciclo 
afirma: “O tráfico de pessoas é uma das campanhas que é a Igreja 
atividade ignóbil, uma vergonha voltada para as s i tuações 
para as nossas sociedades que se existenciais do povo brasileiro.       
dizem civilizadas”. E o documento Objetivo Geral: Identificar as 
de Aparecida afirma: “Não há país práticas de tráfico humano em suas 
livre do tráfico de pessoas, seja várias formas e denunciá-lo como 
como ponto de origem do crime, violação da dignidade e da 
seja como destino dos traficantes” liberdade humana, mobilizando 
(Doc. Aparecida, 2008, nº 73)cristãos e a sociedade brasileira 

O tráfico de pessoas é uma para erradicar esse mal, com vista 
grave violação dos direitos ao resgate da vida dos filhos e 
humanos. É um crime realizado filhas de Deus. 
com o propósito de exploração na O QUE É O TRÁFICO DE 
indústria do sexo, servidão PESSOAS? É um crime que atenta 
doméstica, trabalho escravo, contra a dignidade da pessoa 
venda de órgãos.  As pessoas mais humana. “... Recrutamento, 
visadas neste “cruel mercado” são t ranspo r t e ,  t rans f e rênc i a ,  
mulheres, adolescentes e crianças, alojamento ou acolhimento de 
desempregados, jovens, mulheres pessoas, recorrendo à  ameaça ou 
e homens em busca de trabalho, de uso da força ou a outras formas de 
independência econômica, em coação,  rapto,  fraude,  engano,  
busca de melhores condições de abuso de autoridade  ou à situação 
vida para si e sua família. de vulnerabilidade,  entrega ou 

A Campanha da Fraternidade aceitação de pagamento  ou 
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vem nos chamar à conversão e à 
solidariedade para com as vítimas - Ser a presença de Cristo e da 
diretas e indiretas desta grande comunidade eclesial no mundo dos 
chaga social. E mais, é preciso cárceres, contemplando em cada 
conhecermos e trabalharmos na encarcerado e encarcerada o rosto 
prevenção para ajudar a erradicar d o  C r i s t o  c r u c i f i c a d o ,  
esta grave violação dos direitos reconhecendo que todo ser 
humanos. humano é intocável em sua 

O lançamento da Campanha dignidade, mesmo após o erro, e 
da Fratern idade 2014, na acreditando na possibilidade de 
Arquidiocese de Fortaleza será feita conversão de todos.
em dois momentos:  no dia 5 de 
março, Quarta-feira de Cinzas, às 
18h30min, em Missa presidida por - Garantir o direito da 
Dom José Antonio, abrindo o tempo população carcerária à assistência 
da Quaresma; no dia 6 de março, religiosa; 
às 15 horas, no Centro de Pastoral - Manter viva na Igreja a 
Maria Mãe da Igreja em sessão de mística da misericórdia; 
abertura da CF e entrevista coletiva - Acompanhar os presos em 
à Imprensa. suas necessidades pessoais e 

familiares; 
-  P r i o r i z a r  a  d e f e s a  

intransigente da vida, bem como a 
integridade física e moral dos 
presos e familiares; A Pastoral Carcerária da 

- Monitorar sistematicamente Arquidiocese de Fortaleza retomou 
o Sistema Penitenciário.suas atividades e atendimento no 

Centro de Pastoral Maria Mãe da 
Igreja, de segunda a sexta, das 8h 

- Visitar regularmente todas às 16h, com Regina Pereira. O 
as unidades penitenciárias, telefone de contato é (85) 
favorecendo a escuta individual; 3388 .8718  e  o  e -ma i l  é  

- Oferecer momentos fortes pcarcerariafortaleza@yahoo.com.
de oração e celebração; br, A coordenação se reúne nas 

- Incentivar e acompanhar a quartas sextas-feiras, das 14h às 
organização de núcleos de pastoral 17h.
carcerária nas paróquias; 

Missão:

Objetivos:

Pastoral Carcerária

Atividades permanentes: 
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- Favorecer o diálogo com os 
t raba lhadores  do  S i s tema - Vivenciar a prática da 
Penitenciário; mística da misericórdia; 

- Cobrar da autoridade - Rejeitar todo tipo de 
competente a implementação dos exclusão social; 
Conse lhos  de Comunidade -  C o m b a t e r  s e m  
conforme a Lei de Execução Penal e ambiguidades qualquer tipo de 
pleitear neles a presença da própria violência, de preconceito, de falsos 
Pastoral Carcerária; mora l i smos e  as  at i tudes  

- Realizar parcerias com os paternalistas;
Poderes Públicos, o Ministério - Oferecer os serviços 
Público, a Defensoria Pública, a pastorais a todos os encarcerados 
OAB, as Comissões e Movimentos na gratuidade, sem nada pretender 
de Direitos Humanos,  as ONGs,  as em troca.
Universidades e as demais Igrejas 
e Pastorais Sociais; 

- Colaborar nos processos de 
implementação de polít icas 
públicas inerentes à problemática 
penitenciária, com especial 
atenção à inclusão social dos 

A primeira reunião ampliada 
egressos; 

das Pastorais Sociais, CEBs e 
- Contribuir na formação 

Organismos da Arquidiocese de 
crítica da comunidade para que 

Fortaleza aconteceu no dia 8 de 
todos se sintam corresponsáveis 

fevereiro, das 8h às 12h, no Centro 
pela política penitenciária; 

de Pastoral, “Maria Mãe da Igreja”. 
- Denunciar de maneira 

A ampliada é um momento de 
intransigente os casos de tortura e 

reunião de todas as pastorais 
maus tratos e outras situações 

sociais, de representantes da 
desumanas nas prisões; 

coordenação das CEBs e dos 
-  Promover at iv idades 

Organismos da Arquidiocese. Na 
formativas multidisciplinares para 

ampliada são debatidas as ações 
os agentes da pastoral; 

sociais da Igreja de Fortaleza 
- Priorizar experiências de 

através das pastorais sociais, como 
Escola de Perdão e Reconciliação e 

também é preparado o Grito dos 
Práticas de Justiça Restaurativa.

Excluídos. 
As reuniões ampliadas se 

Postura:

Regina Pereira, secretária da Pastoral 
Carcerária.

Pastorais Sociais, 
CEBs e Organismos 
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realizam aos segundos sábados para os próximos três anos. 
(com exceção de junho), das Participaram desse encontro os 
8h30min às 12 horas, no Centro de coordenadores  da  PAMEN,  
Pastoral Maria Mãe da Igreja. representantes dos Núcleos de 

O calendário completo das Base, representantes de outras 
ampliadas está disponível no site pastorais sociais, da articulação 
da Arquidiocese de Fortaleza. das Pastorais Sociais de Fortaleza e 

Contatos da equipe de o assessor eclesiástico da PAMEN, 
coordenação: padre Evaldo Carvalho. O 

Francisca Nobre (Tita) - (85) seminário contou com a assessoria 
88251847, de Patrícia Amorim, da Cáritas 
titanobre@yahoo.com.br ; Regional Ceará.
Benimar – (85) 86043452, 

; Vladimir - 

(85) 89220089, 
; Sinval - 

(85) 86434074, 
, José 

Pedro – (85) 87811144 No dia Mundial do Migrante e 
. do Refugiado, celebrado no dia 19 

Assessor: Padre Pietro de janeiro, o papa Francisco pediu, 
Sartorel – (85) 99699305, ao final da Oração do Angelus, para 
psartorel@uol.com.br que os migrantes não percam a 

Bispo de referência: Dom esperança de um mundo melhor. 
Vasconcelos - (85) 40128150, “Desejo que vivais em paz nos 
vascojlg@hotmail.com países que os acolhem, guardando 

os valores de vossas culturas de 
origem”, disse o papa Francisco aos 
peregrinos presentes na Praça de 
São Pedro. Fortaleza é uma das 
cidades do Brasil bastante A Pastoral do Menor da 
procurada por migrantes e mais Arquidiocese de Fortaleza – PAMEN 
recentemente por refugiados, realizou, no dia 1º de fevereiro, no 
como foi o caso de um grupo de auditório do CEDECA, um encontro 
sírios que no dia 10 de janeiro de avaliação do triênio 2011-2013. 
deste ano foram orientados pela Os membros da PAMEN também 
Policia Federal a procurarem a estabeleceram algumas diretrizes 

benimar-@hotmail.com

fcovladimirls@gmail.com

sinvalnunes@yahoo.com.br

zezimribeiro57@hotmail.com

Dia Mundial do 
Migrante e do 
Refugiado

Francisco Vladimir - Secretariado de Pastoral.

Pastoral do Menor
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Arquidiocese de Fortaleza. O grupo sexte-feira, das 14 às 17 horas com 
foi acolhido pela Paróquia da Paz. programação diária e serviços de 
São oito adultos e três crianças. higienização pessoal e lavanderia 
Todos passam bem e estão à coletiva. Agradecemos a todas as 
espera de um pedido de refúgio pessoas que contribuíram para a 
que está sendo solicitado pela manutenção da casa. Peçamos ao 
Polícia Federal ao Comitê Nacional Deus da Vida que nos conduza e 
para os Refugiados (CONARE), que este trabalho possa ser 
vinculado ao Ministério da Justiça, frutuoso. A Casa do Povo da Rua  é 
em Brasília. “Enquanto os sírios um espaço de convivência fraterna 
estiverem precisando do nosso e de conquista de direitos para as 
apoio, a Paróquia irá ajudar”, falou pessoas em situação de rua. 
padre Virgínio em entrevista Endereço: Rua Cel. Ferraz, 222, 
coletiva. 

Centro. Telefone: (85) 3231 4562.
As Pastorais Sociais da 

Arquidiocese de Fortaleza também 
se solidarizam com a família e 

A Pastoral do Povo da Rua 
amigos do estudante de Guiné-

realiza nos dias 14, 15 e 16 de 
Bissau, Lester Raul, que faleceu no 

fevereiro, no Centro de Pastoral último dia 28 de janeiro. Em 
“Maria Mãe da Igreja” sua 8ª Fo r t a l e z a ,  a  c o m u n i d a d e  
Assembleia Pastoral. “Povo da guineense é de aproximadamente 
Rua, Povo de Deus, a Caminho: mil pessoas, a maioria é composta 
Avanços e Perspectivas da ação de jovens estudantes.  
pastoral em favor da Vida e 

Dignidade!” é o tema da 

Assembleia. É uma assembleia 

formativa, assessorada por Pe. 

Ermanno Allegri e Ir. Cristina Bove, 

coordenadora nacional da Pastoral.

Fernanda, da Pastoral do A Pastoral do Povo da Rua 
Povo da Ruareabriu a Casa do Povo da Rua Dom 

Luciano Mendes no dia 10 de 

fevereiro, após período de 

manutenção. Retomaremos os 

trabalhos na Casa, de segunda a 

Assembleia da Pastoral 

Pastoral do Povo
da Rua

Casa do Povo da Rua
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Pastoral dos Surdos

Encontrão 

Pastoral Vocacional 

Equipe Ampliada

Retiro de Carnaval 

Acolhida aos seminaristas

Surdos, com Luiza Fernanda, (85) 
8840 8207.

É com muita alegria que a 
Pastoral dos da Arquidiocese de 
Fortaleza Surdos inicia o trabalho 
pastoral do ano de 2014. Será 
realizado no dia 23 de fevereiro, 
das 8h às 17h, no Centro de 
Pastoral, “Maria, Mãe da Igreja”, o 
Primeiro Encontrão com adoração, 
missa, formação outras atividades.

O objetivo dos encontrões 
realizados pela Pastoral dos Surdos 
todos os meses, nas paróquias é 
promover uma melhor integração 
com as outras pastorais levando ao 
conhecimento, através da língua 
de sinais, o projeto do Reino de 
Deus de Vida e abundância 
anunciado por Jesus Cristo.

No mês de março no período 
do carnaval, de 2 a 4, será 
realizado o Carnaval para Surdos, 
no Instituto Cearense de Educação 
de Surdos(ICES), localizado na 
Avenida Rui Barbosa, 960.
O Retiro de Carnaval para Surdos 

Desde o final de janeiro os será realizado pela primeira vez 
Seminários Propedêutico, Filosofia este ano e tem como objetivo a 
e Teologia estavam em intensas motivação de alcançar os surdos 
atividades para receberem os através da palavra de Deus e 
seminaristas para o ano letivo de promover a sua integração na 
2014. Na primeira semana, além Igreja.
das assembleias de planejamento Informações: Pastoral dos 

No dia 18 de fevereiro, às 9h, 
acontece no Centro de Pastoral 
Maria, Mãe da Igreja o primeiro 
encontro da Equipe Ampliada da 
Pastoral Vocacional (PV) da 
Arquidiocese de Fortaleza. Para 
este encontro estão sendo 
convocados o padre responsável 
pela PV em cada Região Episcopal, 
dois representantes (leigos ou 
religiosos) das Regiões Episcopais, 
um representante do diaconato 
p e r m a n e n t e ,  r e l i g i o s a s  
(convidadas), um representante 
do FAMEC. Juntos com o 
coordenador da PV da Arquidiocese 
estes membros continuarão a 
pensar na realização dos mais 
variados eventos da PV neste ano. 
Em breve a agenda da PV será 
divulgada.
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de cada Seminário, aconteceram Informações: (85) 3258-
as Missas de abertura nos dias 30 e 1188.
31 de janeiro e 1º de fevereiro, 
com a presença do arcebispo, dom 
José Antonio, que também presidiu 
no dia 29 de janeiro, a Missa de 
abertura do Ano Letivo na 
Faculdade Católica de Fortaleza.  A 
todos os seminaristas nossas 

O Setor Mobilidade Humana 
orações pela perseverança e pelo 

da CNBB, ligado à Comissão 
bom discernimento vocacional.

Episcopal Pastoral Caridade, 
Justiça e Paz, juntamente com a 
Pastoral do Turismo e a Pastoral de 
Esportes, está organizando nas 

No dia 16 de fevereiro de cidades-sedes da Copa do Mundo 
2014, na Comunidade Católica várias formas de acolhida aos que 
Face de Cristo, acontece o 1º participarão do evento em junho 
Despertar Vocacional Sacerdotal de 2014. Em Fortaleza quem 
p r o m o v i d o  p e l a  Pa s t o r a l  acompanha os membros do comitê 
Vocacional de Fortaleza, cujo local é o bispo auxiliar dom 
objetivo é despertar nos jovens o Vasconcelos. Quem coordena o 
desejo de conhecer o chamado grupo é padre Gilson Soares. Em 
específico que o Senhor faz a cada breve será divulgada uma 
um. mensagem do papa Francisco 

O Despertar Vocacional sobre o assunto, e outra do 
Sacerdotal é uma oportunidade arcebispo de Fortaleza, dom José 
para ajudar os jovens rapazes a Antonio. As paróquias em Fortaleza 
discernir qual é a sua vocação. O que estão organizando a acolhida 
evento conta com a participação do são: São José - Catedral, Cristo Rei 
Padre Rafhael - Pastoral Vocacional - Aldeota, Santa Luzia - Meireles, 
e Aluízio Nóbrega - Fundador da Nossa Senhora do Carmo - Centro, 
Comunidade Face de Cristo. A Nossa Senhora de Fátima - Fátima, 
vocação sacerdotal é uma eleição São Vicente de Paulo – Dionísio 
providente de Deus, um chamado Torres, Nossa Senhora da Saúde - 
sobrenatural. É um convite a Mucuripe, e as igrejas Santa 
grandes coisas: o que é melhor que Edwirges - Leste-Oeste, Pequeno 
ser embaixador do próprio Deus? Grande – Centro e Nossa Senhora 

Setor Mobilidade 
Humana e a Copa 
2014

1° Despertar Vocacional 
Sacerdotal
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do Patrocínio – Centro. Mundial da Saúde (OMS), foram 
Está sendo elaborada pela registrados mais de 33 mil novos 

CNBB uma cartilha com orientação casos no Brasil, em 2013, o que 
e acolhida para a Copa do Mundo nos coloca como segundo país com 
no sentido de promover o o maior número de hansenianos no 
acolhimento e o respeito entre mundo. A situação da hanseníase 
quem acolhe e quem recebe, n o  B r a s i l  é  a l a r m a n t e ,  
alertando também para todos os principalmente porque há muitos 
aspectos do turismo, negativos e registros da doença em crianças e 
positivos. Em setembro passado a adolescentes com menos de 15 
CNBB criou um grupo de trabalho anos. 
nacional para tratar do tema da O Papa Francisco recordou o 
copa do mundo olhando para os 61º Dia Mundial do Hanseniano 
eixos: situação do povo diante das fazendo o seguinte apelo: ”É 
remoções devido às obras de importante manter viva a 
infraestrutura; aumento do risco solidariedade com esses irmãos e 
de situação de prostituição; irmãs. A eles, garantamos a nossa 
presença da Igreja no acolhimento oração; e oremos por todos os que 
aos turistas. os assistem e, de vários modos, se 

As igrejas em Fortaleza empenham em derrotar este 
durante a copa do mundo vão estar bacilo.”
abertas das 8 às 20 horas, e dentre 
outras iniciativas. haverá missas 
em vários idiomas. 

Informações: padre Gilson, 
telefone (85) 9944.8378.

Dia Mundial do 
Hanseniano

Foi celebrado no domingo, 24 
de janeiro, o Dia Mundial do 
Hanseniano. A hanseníase é uma 
doença que tem cura, mas é 
preciso identificá-la assim que os 
sintomas surgem.

Segundo a Organização 
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³Fórum dos Movimentos Eclesiais
como 'Sapo', para dois momentos Canção Nova 
específicos: show acústico e 

Fortaleza Kairós: na sexta-feira, 7, às 19h, o 
A Canção Nova iniciou suas show acústico e no sábado, 8, o 

atividades na Casa de Missão neste encontro 'Restaura nossa casa, 
ano de 2014 com o encontro Senhor´. O Kairós começou às 9h 
'Curar-se para ser feliz'.  Padre da manhã. Durante o dia teve 
Adriano Zandoná e Fátima Souza pregação, adoração e santa missa. 
levaram as pessoas presentes e os O encontro foi uma grande 
que estavam acompanhando ao opor tun idade das  famí l i as  
vivo pela Web-rádio a viver uma continuarem o seu processo de 
experiência de encontro com Deus crescimento espiritual, na certeza 
a t ravés  da s  p r egações  e  de que pela via da restauração a 
musicalidade. Palavra de Deus se cumprirá. “Eis 

O padre Adriano esclareceu a que faço nova todas as coisas” Ap 
i m p o r t â n c i a  d e  t e r m o s  21,6. No domingo, 9, os dois 
conhec imento  das  f e r i das  estiveram presentes no Queremos 
emocionais e afetivas que trazemos Deus 2014 para um momento de 
em nossa história devido a louvor e oração pelas famílias 
situações vividas em família e nos presente.  
outros ambientes de convívio. Ele Informações: (85) 33914065 
nos disse que 'Deus quer que ou 
sejamos verdadeiramente felizes.  

 Contudo, para sermos felizes como 
Deus deseja, é preciso que 
passemos pela travessia da cura 
afetiva e emocional, curando os Comunidade Católica 
afetos machucados e as emoções 

Shalom feridas', enfatizou o padre.
O Papa Francisco recebeu na No final de semana, 7 e 8 de 

manhã desta sexta-feira, 14 de fevereiro, dando continuidade aos 
f eve re i r o ,  o  f undado r  da  encontros, a Missão da Canção 
Comunidade Católica Shalom, Nova de Fortaleza recebeu os 
Moysés Louro de Azevedo Filho. Missionários Salette Ferreira e 
Durante a audiência privada, que Sebastião Prudente, conhecido 

http://blog.cancaonova.com/fortalez
a/
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durou cerca de 30 minutos, 
Azevedo renovou a oferta de vida 
e missão da Comunidade Shalom 
em favor da evangelização de toda 
humanidade, especialmente dos 
jovens.

Segundo o fundador, a 
ocasião relembrou seu encontro 
com João Paulo II, em 9 de julho 
de 1980, quando entregou ao 
pontífice carta na qual expressava 
seu desejo de gastar vida e 

dentre outras situações.juventude a serviço da Igreja. Dois 
Campanha de oraçãoanos depois, foi fundada a 

A campanha de oração pelo Comunidade Católica Shalom.
Papa já conta com quase 15 mil Moysés presenteou o Papa 
seguidores com apenas uma Francisco com um pequeno álbum 
semana de lançamento. sobre a história da Comunidade. A 

L i n k :  ideia central é ilustrada pelo rosto 
de um jovem que representa o 

 rosto de toda a humanidade que 
espera conhecer o amor de Deus.

Livro C o m u n i d a d e  
Parte do material mostra Mariana Boa Semente como a Comunidade intercede pelo 

p on t í f i c e  em  s ua s  a ç õ e s  
apostólicas. Assim, surgiu a ideia 
de ampliar o espaço do álbum às 
redes sociais. Uma das imagens do 
álbum é um QR code que conduz à 
fanpage do Facebook “Eu Rezo pelo 
Papa”,  onde todos podem 
expressar sua proximidade ao Papa 
em ações cotidianas: oração, 
trabalho, lazer, convivência com a 
família, amigos, grupos de oração, 

https://www.facebook.com/eurezopelopa
pa

N a  a l e g r i a  d o  C r i s t o  
Ressuscitado, a Comunidade 
Mariana Boa Semente abre nova 
casa de missão em Fortaleza, a 
convite do Arcebispo, Dom José 
Antonio. As religiosas missionárias 
foram acolh idas com uma 
celebração eucarística, no dia 2 de 
fevereiro, na Igreja de Santa 
Edwirges, em ação de graças pelo 
n o v o  d e s a f i o ,  q u e  s e r á  
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desenvolvido na Paróquia São 
Francisco de Assis, no bairro 
Jacarecanga.  

A missão assumida pela 
comunidade é semear a Boa Nova 
d e  J e s u s  n o  c o ra ç ão  d a  
humanidade,  por meio do 
Imaculado Coração de Maria. As 
casas de missão são núcleos da 
Comunidade de Vida que, unidas 
aos membros da Comunidade de 
Aliança local, colocam-se a serviço 
das paróquias onde estão 
localizadas. As missionárias 
enviadas para a nova atividade 
são: Madre Felicidade, Irmã 
Terezinha, Irmã Paulina, Irmã 
Faustina, Mônica e Erilene. 

A Comunidade Mariana Boa 
Semente é uma Associação Pública 
de Fiéis, fundada em 25 de 
dezembro de 1997, na cidade de 
Quixeramobim, CE. É composta por 
jovens e adultos, que vivem a 
especificidade do seu carisma na 
realidade de seu estado de vida ou 
em discernimento, matrimônio ou 
celibato, todos consagrados ao 
Imaculado Coração de Maria.  

Queremos Deus 2014
Cerca de 15 mil pessoas 

participaram do evento que chega a 
25ª edição e continua emocionando 
os participantes.

Aconteceu no último domingo 
(09) em Fortaleza a 25ª edição do 
“Queremos Deus”. O tradicional 
evento da cidade reuniu em 2014 
um público estimado em 15 mil 
pessoas. Com o tema “A esperança 
não decepciona”, o evento, que 
tradicionalmente acontecia no 
Estádio Castelão, aconteceu pela 
primeira vez no Estádio Presidente 
Vargas, no bairro Benfica.

Nem o sol, nem o calor, nem 
mesmo a multidão intimidou a 
participação de todos nas orações, 
no louvor e na pregação, realizada 
pelo Padre Chicão, locutor e 
apresentador da Rede Milícia e das 
apresentações musicais de Irmã 
Kelly Patrícia, Salette Ferreira 
(Canção Nova), Waldonys e Naldo 
José.

O encerramento do evento foi 
marcado pela Santa Missa 
celebrada pelo Vigário Geral da Informações: (88) 
Arquidiocese de Fortaleza, Mons. 96930101, 
João Jorge e teve em sua estatística contato@comunidadeboasemante.
mais uma edição emocionando os com
participantes. A realização é da 
Família Carismática, nomenclatura 
dada pelo próprio Arcebispo de 
Fortaleza, Dom José Antonio, ao 
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trabalho conjunto da Renovação Ceará, que acontece entre os dias 1 
Carismática Católica de Fortaleza e e 4 de março em paróquias, 
o  m o v i m e n t o  d e  N o v a s  comunidades, grupos de oração e 
Comunidades. diversas dioceses do estado.

Informações com Eder 
Machado -  (85) 8735 0501 (oi) / Testemunho de fé
9676 9127(tim). 

Desde  o  me io  d ia  os  
participantes do evento chegavam 
ao estádio sozinhos, em família, 
entre amigos ou em grandes 

Renascer 2014caravanas de diversos bairros da 
cidade e interior do estado, A Comunidade Catól ica 
participando de todos os momentos Shalom prepara a 28ª edição do 
até o fim do evento, que aconteceu Renascer que neste ano acontecerá 
somente às 20 horas. nos dias 2, 3 e 4 de março, das 8h às 

20h, no ginásio poliesportivo Paulo A jovem Edicléia, 24, participa 
Sarasate (Rua Idelfonso Albano, do Grupo de Oração Divina 
2050, Aldeota). Como nas demais Misericórdia, em Caucaia, e chegou 
edições a entrada é franca e os ainda pela manhã e participou do 
participantes são convidados a evento como voluntária. “É a 
levar um quilo de alimento segunda vez que venho servir no 
perecível que será revertido para as evento, mas desta vez foi bem 
obras de promoção humana do d i fe rente ,  po is  sent i  uma 
Shalom. verdade i ra  res tauração na 

O Renascer foi o primeiro caminhada, que estava fraca” – 
retiro aberto de carnaval em comenta a jovem, que passou 
Fortaleza. O objetivo é oferecer ao grande parte do “Queremos Deus” 
fortalezense uma opção segura de nas catracas de entrada.
diversão e aprofundamento da fé 

O “Queremos Deus” 2014 durante os dias de carnaval. 
também serviu de preparação para O s  2 6  C e n t r o s  d e  
os eventos de carnaval que Evange l i zação  do  Sha lom,  
acontecem na cidade. A Renovação espalhados pela Arquidiocese de 
Carismática Católica prepara em Fortaleza, estão mobilizados na 
mais de 100 locais diferentes o realização do evento. Até o dia do 
RENOVAR, o encontro de carnaval retiro os membros da instituição 
oficial da Renovação Carismática no 
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desenvolverão atividades como Emmir foi convidada para participar 
panfletagens, convite pessoa a em Roma do Seminário sobre os 25 
pessoa em locais públicos e anos da Carta Mulieris Dignitatem, 
cruzamentos de trânsito, e uma escrita pelo Beato João Paulo II. 
carreata para convidar as pessoas Outro pregador conhecido de 
para o Renascer. boa parte da população é padre 

“Todos  do  Sha lom se  Antonio Furtado. Padre Antonio, 
empenham nesse trabalho de além de pregar, coordenará o 
evangelização. Fazemos aquilo que Seminário de Vida no Espírito Santo 
Cristo nos pediu e a Igreja nos (SVES), uma série de palestras e 
envia, de ir ao encontro do homem orações cujo objetivo é renovar no 
de hoje. O Renascer é aberto a participante sua experiência 
todas as pessoas, de todos os pessoal com o amor de Deus. O 
credos, raças e situação social”, SVES realizado no Renascer é o 
explica Tobias Cortez, responsável maior do estado.
pela divulgação do Retiro. Înformações:  3295.4583.

A organização do evento 
confirmou no dia 11 de fevereiro, os 
pregadores da edição 2014 do 
maior Retiro de Carnaval do estado. Livro cearense é 
Moysés Azevedo, fundador e 

lançado no Encontro moderador geral da Comunidade 
Católica Shalom, é um deles. Nacional de Formação
Azevedo fo i  recentemente  

Durante o Encontro Nacional 
con f i rmado  como membro  

de Formação (ENF), ocorrido em 
consultor do Pontifício Conselho 

Aparecida/SP em janeiro último, foi 
para os Leigos, Dicastério da Sé 

lançado o livro “O líder carismático: 
romana que auxilia o Papa no que 

d i s c e r n i m e n t o ,  f é  e  
diz respeito ao acompanhamento e 

autoconhecimento”, de autoria de 
incentivo de ações dos leigos 

Elvis Rodrigues, atual coordenador 
espalhados pelo mundo. 

do Ministério de Pregação no 
E m m i r  N o g u e i r a ,  c o -

Estado do Ceará.
fundadora da Comunidade Católica 

O livro – que leva o prefácio de 
Shalom também conf irmou 

Pe. Joãozinho, SCJ – traz os mais 
presença. A formadora geral da 

recentes estudos sobre liderança, 
instituição é escritora, prega retiros 

fazendo uma abordagem voltada 
dentro e fora do país. Em 2013, 

para a liderança nos Grupos de 
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Oração, trabalho iniciado em 2011 
na Arquidiocese de Fortaleza. A 
proposta era promover um curso Francisco Elvis Rodrigues 
que capacitasse melhor os Oliveira é cearense, casado, 
coordenadores dos grupos de filósofo e professor. Participa da 
oração, ministérios e comunidades. Renovação Carismática Católica 
Hoje chamado de “curso para desde 1995 e é membro da 
lideranças” chega em 2014 à sua C o m u n i d a d e  C a t ó l i c a  d a  
quarta edição. Transfiguração, além de leigo 

Com o amadurecimento do associado da Congregação de Jesus 
curso e a pedidos, o autor sentiu a e Maria (padres eudistas). 
necessidade de profundar o Dedica-se à evangelização 
assunto com questões expostas na através da pregação e formação 
apostila do curso. São abordados desde 1998 e nos últimos anos tem 
alguns pontos-chave no serviço de se aplicado à formação de líderes 
liderança, tais como o dom do da RCC.
discernimento na tomada de Pela editora RCC BRASIL já 
decisões, a arte da escuta para a publicou alguns artigos na Revista 
condução de partilhas, delegação Teológica Veni Creator, traduziu 
de funções, autoconhecimento e os livros “Como pregar” e “As 
autoliderança, administração do palavras de Maria”, de autoria de 
tempo, condução eficaz de Pe. Diego Jaramillo, além de 
reuniões, autoridade espiritual, colaborar em outros materiais 
entre outros assuntos. formativos, tais como a nova 

Em Fortaleza, o livro foi apostila sobre o Seminário de 
lançado durante a reunião mensal Vida no Espírito Santo e o 
de Ministér ios da RCC da módulo básico de Formação para 
Arquidiocese de Fortaleza, Pregadores.

 dia 2 de Contato: 
fevereiro, às 8 horas da manhã. A 
primeira tiragem do livro foi 
esgotada durante o próprio ENF 
2014, que aconteceu de 22 a 26 de 
janeiro último na cidade de 
Aparecida/SP.

no 
Colégio Castelo Branco,

Sobre o Autor

elvisroliveira@hotmail.com
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Brasileiros no Faculdade Católica de 
Pontifício Conselho Fortaleza
para os Leigos

O Pontifício Conselho para os 
Leigos tem dois novos membros 
bras i le i ros:  o  Pre fe i to  da 
Congregação para os Institutos de 
Vida Consagrada e as Sociedades 
de Vida Apostólica, cardeal Dom 
João Braz de Aviz, e o Arcebispo do 
Rio de Janeiro, recém-designado 
cardeal, Dom Orani João Tempesta. 
A nomeação foi feita na quinta-
feira, dia 6 de fevereiro, pelo Papa 
Francisco.

Também foram nomeados 
membros outros cardeais, entre os 
quais o Arcebispo de Viena 
(Áustria), Christoph Schoborn, o de 
Milão (Itália), Angelo Scola, o de 
Nairóbi (Quênia), John Njue, o de 
Munique (Alemanha), Reinhard 
Marx, de Manila (Filipinas), Luis 
Antonio Tagle.

O Papa Francisco nomeou 
ainda alguns consultores do 
Pontifício Conselho para os Leigos, 
entre os quais estão o Arcebispo de 
Belém (PA), Dom Alberto Taveira 
Corrêa e o Frei Hans Stapel, O.F.M., 
Fundador e Pres idente da 
Associação Internacional de Fiéis 
Família da Esperança. 

Fonte:  Rádio Vaticano 

Site Católica de Fortaleza 
com novo layout

Com novo design e facilidade 
de acesso, a Faculdade Católica de 
Fortaleza lança na rede seu novo 
site. Agora qualquer pessoa que 
comunga com a missão de 
cooperador da verdade, poderá 
navegar à vontade em todas as 
páginas institucionais, incluindo o 
conteúdo da Revista Acadêmica da 
Prainha, Kairós, com a edição atual 
e as anteriores, além de notícias, 
slides, vídeos e álbuns. O espaço 
para aluno está bem visível, 
trazendo todas as informações do 
seu curso, disciplina, notas e 
orientações. O novo layout do site 
vem ainda com uma novidade, o 
ambiente Conecte-se com a 
Católica de Fortaleza. Nele você 
poderá ter acesso a todas as redes 
s o c i a i s ,  c o m o  F a c e b o o k ,  
Instagram, Twitter e Blog Católica 
de Fortaleza, que também está de 
cara nova. 

Informações: Faculdade 
Católica de Fortaleza, rua Tenente 
Benévolo, 201, Centro, tel. (85) 
3 4 5 3  2 1 5 0 ,  
www.catolicadefortaleza.edu.br 
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³Artigo

 “A nossa missão no 
mundo pós-moderno”

O

m í d i a  p r o m o t o r a  d e s s a  
“espiritualidade”. A mídia se torna 
nesse novo cenário a grande aliada da 
pós-modernidade, um dos seus  mundo é produção da 
tentáculos mais importantes (ou seria liberdade humana. Nós 
o coração?). não vivemos determinados 

Diante dessa realidade a Igreja tem pelo ambiente no qual nascemos, mas 
como missão oferecer uma proposta temos a capacidade de configurá-lo às 
que parece ser superada pela nova nossas necessidades. Isso não quer 
configuração social. A pergunta é: dizer que não sejamos limitados por 
como anunciar a Palavra de Deus num fatores genéticos, históricos e 
mundo sem palavra e sem Deus? culturais, mas o que caracteriza nossa 
Esse “mundo” ao qual me refiro é onde natureza humana é caminharmos 
se desenvolve mais radicalmente a além de nossas limitações. 
pós-modernidade. É um grande A realidade que criamos no século 
desafio à Igreja se voltar aos lugares XXI  é  chamada,  por  a lguns  
mais inusitados de evangelização, especialistas, dentre eles Gilles 
como por exemplo, a política, os locais Lipovetsky, de pós-modernidade ou 
d e  c o m u n i c a ç ã o  s o c i a l ,  a s  hipermodernidade, onde tudo se torna 
universidades, porque requer uma fluido, não há um sentido único que 
catequese bem organizada e refletida, unifica os anseios de uma nação ou do 
com gente bem formada e não só com mundo, seja esse sentido Deus, a 
boas intenções. razão ou uma vontade geral que 

O desenvolvimento dessa missão representa o espírito de uma nação, 
nesses ambientes não pode ser mas uma fragmentação dos sentidos. 
caracterizado como um confronto Isto caracteriza a radicalização do 
aberto, mas dialógico e com uma individualismo, onde não há mais 
profunda humildade e inteligência. É espaço para discursos utópicos que 
preciso entendermos que não somos dê uma unidade à ação do homem no 
mais o pensamento hegemônico da mundo. Vivemos no tempo onde toda 
s o c i e d a d e ,  t a m p o u c o  t e m o s  moral é excesso, e toda moral é 
respostas para um mundo que não apenas a moral do indivíduo que está 
quer respostas definitivas, porque não acima do bem e do mal. A história atual 
faz perguntas definitivas. Precisamos é marcada pelo narcisismo radical, o 
aprender mais sobre essa nova ordem Estado um mero instrumento de 
que surgiu e repensar a nossa garantia dessa fragmentação e a 
linguagem, sem renunciar o que é 
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mais essencial para nós cristãos arraigada de uma espiritualidade 
católicos. Mas como se abrir a essa consciente requer muito estudo e 
realidade de forma inteligente? Vejo trabalho. Inclui as diferenças para 
que além de muita oração e aprender com elas, compreende o 
consciência da nossa identidade de mundo sem se deixar seduzir por ele, 
cristãos católicos, é fundamental uma não teme o mundo. É profundamente 
sólida formação dos pastores do povo difícil, mas necessária, não está 
de Deus para o engajamento nas p r o n t a  e  n u n c a  p o d e  s e r  
esferas políticas, da comunicação e definitivamente fixada, sempre precisa 
das universidades. Um padre que não ser avaliada, reavaliada, reconstruída. 
estuda se tornará apenas um Renova-se. 
reprodutor, inconsciente ou não, do Não podemos mais ignorar a 
vazio dessa sociedade, sendo ele urgência de nos inserirmos nesse 
mesmo um narcisista radical. mundo cansado de respostas e de 

Uma pastoral erguida com boa “super-heróis”. A nossa missão é 
v o n t a d e  o u  c o m  o b j e t i v o s ,  reconduzir esse estado de coisas 
i n c o n s c i e n t e m e n t e  o u  n ã o ,  c r i a d a s  a  u m  s e n t i d o  m a i s  
espiritualistas, não dialoga com esse fundamental aos fragmentados 
tempo, mas corrobora com ele, porque sentidos. Essa recondução não deve 
r e p r o d u z i r á  o  e s t i l o  d e  ter a pretensão de saltos qualitativos 
“espiritualidade” narcisista coletivo, i m e d i a t o s .  É  f u n d a m e n t a l  
que parece contradizer o narcisismo reconstruirmos o ser humano perdido 
radical do individualismo, mas apenas de si mesmo, o ser humano destruído 
o confirma. No que consiste esse pelo vazio, pela negação de uma 
narcisismo colet ivo? Em uma humanidade capaz de sonhar com 
identificação sentimental de pessoas ideais  mais a l tos,  a l t ru ís tas,  
que se unem assentadas em universais, fundamentados pelo amor 
p r e o c u p a ç õ e s  i m e d i a t a s  e  à espécie humana, para assim, 
circunscritas aos desejos do grupo. reconhecido seu justo  va lor,  
Não é uma busca por um ideal maior, possamos reencontrar o verdadeiro 
que abrange questões universais, mas Deus que não deve ser confundido 
daquele “grupinho ali”, específico, e com inumeráveis códigos de “nãos” 
tudo que está fora dessa ideologia injustificáveis e totalmente contrários à 
regional está fora da salvação. O nossa capacidade de compreensão. 
agrupamento é entre seres “idênticos” 
que se unem por af in idades 
psicológicas. É a psicologização do 
social. 

Uma pastoral  intel igente e 

Pe. Antonio Augusto Menezes do Vale
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Agenda da Arquidiocese março de 2014

Dia............Hora ........Evento ..................................................................................................................................................Local
2 ................................Acolitado no Mosteiro de São Bento .............................................................................São Bento, Fortaleza
5 ...............18h30min.Missa de Cinzas: abertura da Quaresma da CF 2014................................................Catedral Metropolitana
6 ...............15h00min.Coletiva de Imprensa – Lançamento da CF 2014.........................Centro de Pastoral “Maria, Mãe da Igreja”
8 ...............16h00min.1ª. Catequese Quaresmal com a Juventude .............................................................Catedral Metropolitana
9 ...............11h00min .Missa na Fazenda da Esperança.....................................................................................................Pacatuba
10 a 13 ......................Encontro com os padres de 5 a 10 anos de Ordenação..........................................................Guaramiranga
14 .............8h00min...Audiências........................................................................................................................Cúria Metropolitana
.................19h00min.Instalação da Paróquia Nossa Senhora de Fátima ......................................................Lagoa Seca, Pacajus
15 .............16h00min.2ª. Catequese Quaresmal com a Juventude .............................................................Catedral Metropolitana
16 .............7h30min...Colação dos Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarística na
..................................Paróquia Sant'Ana e São Joaquim.....................................................................................................Eusébio
18 .............8h00min...Audiências........................................................................................................................Cúria Metropolitana
.................17h30min.Conselho Econômico Arquidiocesano .............................................................................Cúria Metropolitana
19 .............9h00min...Missa de São José de Ribamar ..........................................................................................................Aquiraz
.................17h00min.Procissão e Missa de São José..................................................................................Catedral Metropolitana
20 a 22 .........Visita Pastoral na Paróquia Nossa Senhora das Graças e São Pedro...........................................Praias de Caucaia
23 .............7h00min...Caminhada Penitencial .............................................................................Igreja Nossa Senhora da Saúde - 
..................................Mucuripe à Catedral Metropolitana
24 a 27 ......................Encontro com os padres de mais de 11 anos de Ordenação................................Praia do Presídio - Iguape
28 .............19h00min.Instalação da Paróquia São Francisco de Assis e posse do pároco ...........................Pio Saraiva, Fortaleza
29 .............16h00min.3ª. Catequese Quaresmal com a Juventude .............................................................Catedral Metropolitana
31 ..............................(Emaús, presidente do Movimento dos Focolares no CEU – 
..................................Condomínio Espiritual Uirapuru) ...............................................................................Dias Macedo, Fortaleza

DIA ...........HORA ......ATIVIDADE .........................................................................................................................................LOCAL
1 ...............09h00.......REM São José – Liturgia: Reunião ......................................................................................................Fátima
2 ................................Acolitado no Mosteiro de São Bento ..............................................................................................São Bento 
2 a 4 ..........................Pastoral dos Surdos: carnaval dos surdos..............................................................................................ICES
3 ...............9h00.........Encontro do arcebispo com pré-diáconos.............................................................Residência Arquiepiscopal
5 ...............18h30.......Missa de Cinzas: abertura da Quaresma e da CF 2014.............................................Catedral Metropolitana
6 ...............15h00.......Lançamento da CF 2014 – Coletiva de Imprensa...............................................................................CPMMI 
6 ...............15h00.......Pastoral Familiar: Reunião da Comissão Arquidiocesana...................................................................CPMMI
7 ...............9h00.........Colégio de Consultores .........................................................................................Residência Arquiepiscopal
8 ...............8h00.........Infância Missionária – EFAM: Páscoa de todos os Povos ..............................................................................
8 ...............8h30.........Pastorais Sociais, CEBs e Organismos: Reunião Ampliada para o Grito dos Excluídos ...................CPMMI 
8 ............... 9h00........REM NS Prazeres: 2ª Urgência: Igreja casa de iniciação à vida cristã .......................................Guadalajara
8 ...............9h00.........REM NS Prazeres: Pastoral do Dizimo da Região ......................................................................Guadalajara
8 ...............14h00.......1ª. Catequese Quaresmal do arcebispo com a Juventude ........................................Catedral Metropolitana
8 ...............15h00.......Pastoral Familiar: Reunião do Conselho Arquidiocesano ...................................................................CPMMI
9 ...............8h00.........REM NS Prazeres: I Encontro das Juventudes da Região .............................................................................
11..............9h00.........Coordenação Arquidiocesana de Pastoral: reunião ............................................................................CPMMI
10 .............19h...........REM São José: Reunião dos secretários e secretárias paroquiais da Região ...................................CPMMI
10 .............9h00.........CNBB NE 1: Reunião da Comissão Episcopal Pastoral Regional da Juventude.........................CNBB NE 1
10 .............18h00.......REM NS Prazeres: Encontro da Coordenação da Região ..........................................................Guadalajara
10 a 13 ......................Encontro do arcebispo com os padres de 5 a 10 anos de Ordenação ..............................................A definir
11..............19h30.......Pastoral Familiar: Reunião da Comissão Arquidiocesana...................................................................CPMMI
12 .............18h30.......REM São José: Reunião da Coordenação da Região............................................................Sala da Região
13 .............9h00.........REM NS Prazeres: Encontro do Setor Juventude da Região .........................................................................
13 ..............................ECC: Reunião dos Conselhos Setoriais .............................................................................................Setores
14 .............8h30.........REM São José: Reunião dos Presbíteros da Região..........................................................................CPMMI
14 .............19h00.......Instalação da Paróquia NS de Fátima e posse do pároco ............................................Lagoa Seca, Pacajus
14 a 16 ......................REM São José: Retiro dos Catequistas da Região .................................................................Cordimarianas
14 a 16 ......................Pastoral Familiar: Formação Pré-Matrimônio Nacional – São Paulo – CNPF .....Paulinas – São Paulo – SP
15 .............8h00.........REM NS Prazeres: Formação do MESC da Região....................................................................Guadalajara
15 .............8h00.........REM NS Prazeres: 1ª Urgência: Igreja em estado permanente de missão ................................Guadalajara
15 .............8h00.........REM NS Prazeres: 5ª Urgência: Igreja a serviço da vida plena para todos ................................Guadalajara
15 .............8h00.........REM NS Prazeres: 3ª Urgência: Igreja, lugar de animação bíblica da vida e da pastoral ......S.G. Amarante
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15 .............8h30.........REM São José: Reunião do Setor I Centro, Setor II Leste e Setor III Oeste ..................................................
15 .............8h30.........REM São José: Reunião das Equipes Paroquiais das Urgências da Região.....................................CPMMI
15 ..............................2ª. Catequese Quaresmal do arcebispo com a Juventude ........................................Catedral Metropolitana
16 .............9h00.........Juventude Missionária: Escola de Formação......................................................................................CPMMI
17 a 19 .....18h00.......Pastoral Familiar: Festa de São José ................................................................................................Catedral
18 .............9h00.........Reunião do arcebispo com Equipe do Seminário Propedêutico.............................................Henrique Jorge
18 .............17h30.......Conselho Econômico Arquidiocesano .............................................................................Cúria Metropolitana
18 .............19h30.......FAMEC: Reunião da coordenação ......................................................................................................CPMMI
19 ..............................Festa de São José...........................................................................................................................................
19 .............8h00.........REM NS Prazeres: Encontro de Jovens Com Cristo da Região ...................................S. Paroquial Caucaia
19 .............19h00.......REM São José: Reunião do Conselho Econômico da Região ...............................................Sala da Região
20 a 22 ......................Visita Pastoral à Paróquia NS das Graças e São Pedro, Região Episcopal NS dos Prazeres .........Tabuba.
20 a 23 ......................Pastoral Carcerária: Encontro de coordenadores estaduais ..............................................................Brasília
21 e 22 .....7h00.........ECC: II Encontro de Diretores Espirituais do Regional Ne 1..................................................................Crato
22 e 23 ......................Pastoral Familiar: 60ª. Assembleia Regional .............................................................Limoeiro do Norte – CE
23 .............7h00.........Caminhada Penitencial ..............................................................................................NS Saúde à Catedral 
24 a 27 ......................Encontro do arcebispo com os padres de mais de 11 anos de Ordenação .......................................A definir
25 ..............................Aniversário de ordenação episcopal de Dom Rosalvo....................................................................................
28 .............9h00.........Conselho Episcopal ..............................................................................................Residência Arquiepiscopal
28 .............8h30.........Equipe Arquidiocesana de Campanhas ..............................................................................................CPMMI 
28 .............14h30.......Pastoral Carcerária: reunião da coordenação.....................................................................................CPMMI
28 a 30 ......................Juventude Missionária Vicentina: Encontro Regional de Formação .....................Col. Imaculada Conceição
29 .............8h00.........REM NS Prazeres: Encontro das Secretárias da Região............................................................Guadalajara
29 .............8h00.........Pastoral Carcerária: Formação ...........................................................................................................CPMMI
29 .............14h00.......3ª. Catequese Quaresmal do arcebispo com a Juventude ........................................Catedral Metropolitana
29 .............15h00.......ECC: Reunião do Conselho Arquidiocesano.......................................................................................CPMMI
30 ..............................Pastoral dos Surdos: encontrão ........................................................................................................Montese
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Querido leigo e leiga da Arquidiocese de Fortaleza.
Você recebe todos os meses o Boletim da Arquidiocese. Ele é distribuído 

gratuitamente como um serviço de comunicação e de comunhão pastoral da 
Arquidiocese. Por força do ofício, recebem-no os bispos, os padres diocesanos e 
religiosos, os diáconos. É também enviado às secretarias das paróquias e áreas 
pastorais, às casas religiosas masculinas e femininas e às diversas instituições e 
organismos arquidiocesanos.  Enviamos ainda a muitos leigos e leigas que 
participam da animação e coordenação pastoral.  

Para atualizar o nosso banco de dados e por causa da mudança normal 
nas coordenações e articulações, pedimos a você que entre em contato com o 
Secretariado de Pastoral, preferencialmente por e. mail, confirmando o seu 
desejo de continuar recebendo e atualizando o seu endereço. Caso possa e 
queira participar com uma contribuição financeira, será muito justo, pois a 
despesa mensal só com gráfica e correio ultrapassa R$ 8.000,00.

O prazo para esta renovação de recebimento do Boletim vai até 30 de abril 
de 2014. A partir de maio quem não confirmar esse desejo de continuar 
recebendo, deixará de recebê-lo.

Contatos: boletim@arquidiocesedefortaleza.org.br;
secretariadodepastoral@arquidiocesedefortaleza.org.br
Telefones: 3388 8702 e 3388 8701.

Miguel Brandão.
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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 dez/13 dez/13 1.596,15    3 dez/13 dez/13 478,84       

02- São Benedito jan/14Compl. Dez-Jan./14 2.228,90    3 jan/14Compl. Dez-Jan./14 668,67       

03- Navegantes jan/14 jan/14 3.599,83    3 jan/14 jan/14 1.799,92    

04- Catedral dez/13 dez/13 2.265,52    5 dez/13 dez/13 1.132,76    

05- Cidade 2000 dez/13 dez/13 2.159,90    3 dez/13 dez/13 647,98       

06- Cristo Rei dez/13 dez/13 4.029,14    3 dez/13 dez/13 1.208,74    

07- Fátima jan/14 jan/14 19.900,98 5 jan/14 jan/14 9.950,49    

08- Monte Castelo nov/13 nov/13 1.639,80    5 nov/13 nov/13 819,90       

09- Mucuripe dez/13 dez/13 4.033,11    5 dez/13 dez/13 2.016,55    

10- Santa Luzia dez/13 dez/13 6.164,95    5 dez/13 dez/13 3.082,48    

11- São Vicente de Paulo dez/13 dez/13 12.285,96 5 dez/13 dez/13 6.142,98    

12- Sant. Sag.Coração de Jesus dez/13 dez/13 2.733,55    10

13- N.Sra. Da Paz dez/13 dez/13 10.479,90 5 dez/13 dez/13 5.239,95    

14- N.Sra. Do Carmo nov/13 5 nov/13

15- N.Sra. Dos Remédios dez/13 dez/13 1.460,92    3 dez/13 dez/13 438,28       

16- Tauape dez/13 3 dez/13

17- São Gerardo dez/13 5 dez/13

18- Piedade dez/13 dez/13 4.734,37    5 dez/13 dez/13 2.367,19    

19- Parquelandia dez/13 dez/13 1.810,00    5 dez/13 dez/13 905,00       

20- N.Sra.das Dores dez/13 dez/13 3.377,70    3 dez/13 dez/13 1.013,31    

21- Cap.Santa Filomena dez/13 dez/13 3.540,00    10

22- São José - Papicu dez/13 dez/13 2.194,49    3 dez/13 dez/13 1.097,25    

23- Cap.Menino Jesus de Praga jan/14 Dez.13 jan/14 600,00       10

24- Reitoria São Judas Tadeu jan/14 jan/14 1.926,30    3 jan/14 jan/14 577,89       

25- Igreja da Prainha nov/13 nov/13 439,75       10

26- N.Sra.Aparecida-Praia Futuro dez/13 dez/13 865,85       3 dez/13 dez/13 259,74       

27- N.Sra.de Lourdes - B.Ellery dez/13 dez/13 1.832,79    3 dez/13 dez/13 549,83       

TOTAL  1 95.899,86 TOTAL  1 40.397,75  

01- S.Fcº de Assis - Canindezinho dez/13 Out. a Dez./2013 4.489,54    3 dez/13 Out. a Dez./2013 1.346,87    

02- Área Past. do Planalto do Pici nov/13 Out. e Nov./2013 2.801,66    3 nov/13 Out. e Nov./2013 840,50       

03- Nazaré e Capelas dez/13 dez/13 9.431,50    10

04- Vila União dez/13 dez/13 3.168,13    5 dez/13 dez/13 1.584,07    

05- Parangaba dez/13 dez/13 9.782,43    5 dez/13 dez/13 4.117,98    

06- S.Raimundo Nonato dez/13 Nov. e Dez./2013 5.764,26    3 dez/13 Nov. e Dez./2013 1.729,27    

07- São Pio X dez/13 dez/13 2.404,30    3 dez/13 dez/13 1.202,15    

MITRA  DE  FORTALEZA COMISSÃO  DO  CLERO

Recebido janeiro/2014 Recebido janeiro/2014

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

REGIÃO BOM JESUS DOS AFLITOS últim o mês %últim o mês

(continuação) recebido referente VALOR recebido referente VALOR

08- Bom Jardim nov/13 5 nov/13

09- Henrique Jorge dez/13 Nov-Dez./13 7.007,15    3 dez/13 Nov-Dez./13 2.102,14    

10- João XXIII  dez/13 dez/13 5.640,63    3 dez/13 dez/13 1.962,19    

11- N.Sra .Aparecida-Montes e dez/13 dez/13 3.371,08    5 dez/13 dez/13 1.685,54    

12- N.Sra .de Sa lete nov/13 3 nov/13

13- Área  Past. Sta  Paula  Frass inetti Out/13 3 Out/13

TOTAL  2 53.860,68   TOTAL  2 16.570,71  

01- São Pedro - Barra  do Cea rá dez/13 dez/13 2.459,58    3 dez/13 dez/13 737,88       

02-  Gra n ja  Portuga l (a br11a  jn .12) dez/13 dez/13 1.156,16    3 dez/13 dez/13 346,85       

03- Área  Past. do Alvaro W eyne nov/13 nov/13 2.344,90    3 nov/13 nov/13 703,48       

04- Área  Past. do Genibaú jan/14 jan/14 2.201,50    5 jan/14 jan/14 660,45       

05- N.Sra .Assunção dez/13 dez/13 5.277,78    5 dez/13 dez/13 2.289,25    

06- Antonio Bezerra dez/13 dez/13 4.735,05    5 dez/13 dez/13 1.743,64    

07- Carl i to Pamplona dez/13 Dez-Festa /13 4.348,64    5 dez/13 dez/13 2.174,32    

08- Conjunto Cea rá jan/14 jan/14 3.592,20    5 jan/14 jan/14 1.796,10    

09- Cri s to Redentor dez/13 dez/13 2.795,62    5 dez/13 dez/13 1.397,81    

10- Jardim Iracema nov/13 nov/13 2.141,27    3 nov/13 nov/13 642,38       

11- N.Sra .das  Graças -Pi rambu dez/13 dez/13 1.556,16    3 dez/13 dez/13 466,85       

12- S.Pedro e S.Paulo dez/13 dez/13 3.848,45    3 dez/13 dez/13 1.154,54    

13- Área  Past. São Fcº - Vi la  Velha dez/13 dez/13 1.932,67    3 dez/13 dez/13 579,89       

14- Área  Past. Nossa  Senhora dez/13 dez/13 3.649,48    5 dez/13 dez/13 1.783,39    

TOTAL  3 42.039,46 TOTAL  3 16.476,83  

01- Aerolandia dez/13 dez/13 2.419,00    10

02- Manoel  Sáti ro nov/13 nov/13 2.720,16    3 nov/13 nov/13 1.360,08    

03- N.Sra . Da  Glória  e Capelas dez/13 dez/13 17.724,55 5 dez/13 dez/13 8.862,27    

04- Al to Alegre (08-12/10..01/11) dez/13 dez/13 1.070,00    3 dez/13 dez/13 321,00       

05- Dias  Macedo nov/13 3 nov/13

06- Eusébio dez/13 De z-fe s ta /13 3.908,75    5 dez/13 dez/13 1.691,18    

07- Lagoa  Redonda set/13 3 set/13

08- Ssma. Trindade dez/13 dez/13 5.585,30    3 dez/13 dez/13 1.675,60    

09- Maraponga dez/13 dez/13 3.741,78    3 dez/13 dez/13 1.122,53    

10- Mes sejana nov/13 5 nov/13

11- Mondubim dez/13 dez/13 4.313,69    5 dez/13 dez/13 2.156,85    

12- São Diogo - Ca jazei ras dez/13 dez/13 1.962,90    3 dez/13 dez/13 588,87       

13- São João Eudes nov/13 5 nov/13

14- São José - Edson Quei roz dez/13 dez/13 2.455,11    3 dez/13 dez/13 1.227,56    

15- Sa g.Cor.de Jesus  e  Stª Luzia -Pedra nov/13 3 nov/13

16- N.Sra .das  Graças -Pq.Stª Mª dez/13 dez/13 1.290,40    3 dez/13 dez/13 387,12       

17- N.Sra .Mã e  Ss ma .-Pq .Doi s  I rmã os dez/13 dez/13 5.985,20    3 dez/13 dez/13 1.795,55    

18- Are a  Pa s t. do  Ta ncre do Ne ve s  Jul/13 Jul/13 3.190,49    5 Jul/13 Jul/13 1.595,25    

19- Conjunto Pa lmei ra nov/13 3 nov/13

20- Area  Past.N.Sra .do Bras i l dez/13 dez/13 978,00       10

21- Área  Past. do Barroso dez/13 dez/13 1.646,10    3 dez/13 dez/13 493,83       

TOTAL  4 58.991,43 TOTAL  4 23.277,69  

MITRA  DE  FORTALEZA COMISSÃO  DO  CLERO

Recebido janeiro/2014 Recebido janeiro/2014

REGIÃO METROP.- N.SRA.DA ASSUNÇÃO

REGIÃO NOSSA SRA DA CONCEIÇÃO
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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 .Gra ça s  e  S. Pedro/Ica ra i fev/12 3 fev/12

02- Área Past. do Araturi Out/13 3 Out/2013

03- Área Past. Conj.Mal Rondon dez/13 dez/13 524,70       10

04- Parque Potira dez/13 5 dez/13

05- Área Past. Pq. Guadalajara dez/13 dez/13 970,63       3 dez/13 dez/13 291,19       

06- Parque Tabapuá dez/13 dez/13 1.475,87    3 dez/13 dez/13 442,76       

07- Capuan nov/13 3 nov/13

08- Caucaia dez/13 dez/13 2.739,96    5 dez/13 dez/13 1.369,98    

09- São Gonçalo do Amarante dez/13 dez/13 1.577,00    3 dez/13 dez/13 473,10       

10- Conjunto Nova Metropole dez/13 dez/13 2.566,94    5 dez/13 dez/13 1.283,47    

11- Pecem dez/13 dez/13 1.365,35    3 dez/13 dez/13 409,59       

12 -Planalto Caucaia jan/14 jan/14 978,41       3 jan/14 jan/14 293,52       

13- Croatá dez/13 3 dez/13

14- Área Past. São Miguel Arcanjo dez/13 dez/13 1.670,24    3 dez/13 dez/13 501,07       

TOTAL  5 13.869,10 TOTAL  5 5.064,68    

01- Guaiuba dez/13 dez/13 4.130,04    3 dez/13 dez/13 1.483,73    

02- Itaitinga dez/13 dez/13 1.979,06    10

03- Maranguape dez/13 dez/13 3.775,97    5 dez/13 dez/13 1.887,98    

04- Maracanaú dez/13 dez/13 6.130,02    5 dez/13 dez/13 2.872,51    

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

06- Pajuçara dez/13 dez/13 5.970,01    5 dez/13 dez/13 2.985,00    

07- Ta ba ti nga  (Abr/11 a  Ma r/12) set/13 3 set/13

08- Conj.Industrial dez/13 dez/13 2.156,65    5 dez/13 dez/13 1.078,33    

09- Jereissati-Timbó dez/13 dez/13 2.350,45    3 dez/13 dez/13 705,14       

10- S.Fcº da s  Cha ga s /Jerei s s a ti  I I nov/13 3 nov/13

TOTAL  6 26.492,20 TOTAL  6 11.012,69  

01- Aruarú dez/13 dez/13 916,13       3 dez/13 dez/13 274,84       

02.Area Past. - Alto Luminoso dez/13 dez/13 1.034,10    3 dez/13 dez/13 310,23       

03- Horizonte dez/13 dez/13 3.542,70    5 dez/13 dez/13 1.771,35    

04- Aquiraz dez/13 dez/13 1.825,12    3 dez/13 dez/13 547,53       

05- Beberibe dez/13 Nov. e Dez./2013 4.475,25    3 dez/13 Nov. e Dez./2013 765,34       

06- Cascavel dez/13 dez/13 3.375,06    5 dez/13 dez/13 1.687,53    

07- Chorozinho nov/13 3 nov/13

08- Gua na cés  (a go/09 a  dez/11) nov/13 out-nov./13 1.893,11    3 set/13 out-nov./13 567,94       

09- Pacajus dez/13 dez-festa/13 12.568,06 5 dez/13 dez/13 1.943,65    

10- Parajurú jan/14 jan/14 1.037,90    3 jan/14 jan/14 311,37       

11- Pindoretama dez/13 dez/13 2.522,54    5 dez/13 dez/13 1.261,27    

12- Pitombeiras dez/13 dez/13 906,73       3 dez/13 dez/13 204,52       

13- Sucatinga jan/14 dez-Jan-festa/14 4.401,91    3 jan/14 dez-Jan-festa/14 807,08       

14- Tapera dez/13 Nov-Dez./2013 3.250,82    3 dez/13 Nov-Dez./2013 660,66       

15- Caponga dez/13 dez/13 1.003,67    3 dez/13 dez/13 301,10       

TOTAL  7 42.753,10 11.414,41  

MITRA  DE  FORTALEZA COMISSÃO  DO  CLERO

Recebido janeiro/2014 Recebido janeiro/2014

REGIÃO METROP.SAGRADA FAMILIA

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

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

recebido referente VALOR recebido referente VALOR

01- Acarape jan/14 jan/14 1.821,54     3 jan/14 jan/14 547,66          

02- Antonio Diogo dez/13 3 dez/13

03- Aracoiaba dez/13 dez/13 2.746,45     5 dez/13 dez/13 1.308,70      

04- Aratuba dez/13 dez/13 1.505,84     3 dez/13 dez/13 451,76          

05- Barreira dez/13 dez/13 2.401,74     3 dez/13 dez/13 720,52          

06- Baturité dez/13 dez/13 5.820,00     5 dez/13 dez/13 2.910,00      

07- Ideal jan/14 Dez-Jan./14 2.022,62     3 jan/14 Dez-Jan./14 606,79          

08- Ocara dez/13 dez/13 2.700,89     3 dez/13 dez/13 523,96          

09- Pacoti dez/13 3 dez/13

10- Palmacia dez/13 dez/13 1.445,39     3 dez/13 dez/13 433,63          

11- Redenção nov/13 Out-Nov./13 5.206,08     3 nov/13 Out-Nov./13 1.214,34      

12- Mulungú jan/14 dez-Jan/14 1.077,20     3 jan/14 dez-Jan/14 323,16          

13- Guaramiranga dez/13 dez/13 928,30         3 dez/13 dez/13 278,49          

   Antonio Diogo (acordo) parc.(30ª)

TOTAL  8 27.676,05   TOTAL  8 9.319,01      

01- Caiçara dez/13 dez/13 240,00         3 dez/13 dez/13 72,00            

02- Canindé dez/13 dez/13 34.595,15   5 dez/13 dez/13 17.297,57    

03- Caridade dez/13 dez/13 1.304,65     3 dez/13 dez/13 391,40          

04- Campos Belo dez/13 nov-dez/13 1.523,25     3 dez/13 nov-dez/13 456,98          

05- Itapebuçu jan/14 Dez-Jan/14 1.208,86     3 jan/14 Dez-Jan/14 362,65          

06- Paramoti jan/14 jan/14 839,56         3 jan/14 jan/14 251,87          

 TOTAL  9 39.711,47   TOTAL  9 18.832,47    

R  E  S  U  M  O C O M P E T Ê N C I AV A L O R C O M P E T Ê N C I AV A L O R

JAN/2014 95.899,86   JAN/2014 40.397,75    

JAN/2014 53.860,68    JAN/2014 16.570,71    

JAN/2014 42.039,46   JAN/2014 16.476,83    

JAN/2014 58.991,43    JAN/2014 23.277,69    

JAN/2014 13.869,10   JAN/2014 5.064,68      

JAN/2014 26.492,20    JAN/2014 11.012,69    

JAN/2014 42.753,10   JAN/2014 11.414,41    

JAN/2014 27.676,05   JAN/2014 9.319,01      

JAN/2014 39.711,47    JAN/2014 18.832,47    

 TOTAL  GERAL 401.293,35 TOTAL  GERAL 152.366,24  

  

TOTAL  P/ REPASSE 100.323,34  

MITRA  DE  FORTALEZA COMISSÃO  DO  CLERO

09- Região Sertão - São Fcº das Chagas

Recebido janeiro/2014 Recebido janeiro/2014

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

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

06- Região Metrop.- Sagrada Familia

07- Região Praia -   São Pedro e S.Paulo

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

RESUMO  DO  RETORNO ÚLTIMO  MÊS          RECEBIDO  EM JANEIRO / 2014

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% 10.032,33   

02. Região Metrop.- Bom Jesus dos Afl itos 10% 10.032,33   

03. Região Metrop.- N.Sra. Da Assunção 10% 10.032,33   

04. Região Metrop.- N.Sra. Da Conceição 10% 10.032,33   

05. Região Metrop.- N.Sra. Dos Prazeres 10% 10.032,33   

06- Região Metrop.- Sagrada Familia 10% 10.032,33   

07- Região Praia -   São Pedro e S.Paulo 10% 10.032,33   

08- Região Serra -   N.Sra. Da Palma 10% 10.032,33   

09- Região Sertão - São Fcº das Chagas 10% 10.032,33   

10- Fundo de reserva 10% 10.032,33   

TOTAL  DO  RETORNO 100.323,34 

 

H I S T Ó R I C O       MITRA  ARQUIDIOCESANA  DE  FORTALEZA

OUTRAS  CONTRIBUIÇÕES ÚLTIMO  MÊS          RECEBIDO  EM JANEIRO / 2014

RECEBIDO                       REFERENTE                            VALOR

01. Comunidade Católica Shalom jan/14 jan/14 10.000,00   

02. COT - Com. Obreiros da Tardinha jan/14 jan/14 500,00         

03. Comunidade C. Anuncia-me dez/13

04. Comunidade C. Face de Cristo dez/13

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

06. Comunidade C. Nova Evangelização jan/14 jan/14 100,00         

07. FAMEC Dez/06

08. Casa de São Francisco Dez/10

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

10. Comunidade Catóil ica Jesus e Maria jan/14 jan/14 100,00         

RECEBIDO  DE  01 a  31/01/2014 TOTAL DE OUTRAS 11.000,00   
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