
Arquidiocese de Fortaleza

“É para a liberdade que Cristo nos 
libertou” (Gal 5,1). Ao preço de sua 
própria vida, das dores de sua Paixão, 
de sua Morte e na força de sua 
Ressurreição, Jesus Cristo libertou 
toda a humanidade das amarras da 
morte e do pecado. Durante os 
quarenta dias de Quaresma e da 
Campanha  da  F ra te rn idade ,  
procuraremos conscientizar-nos mais 
e mais da misericórdia infinita que 
Deus usou para conosco e logo nos 
pediu para fazê-la transbordar para os outros, sobretudo aqueles que 
mais sofrem, os mais frágeis, os mais vulneráveis. Assim ouvimos o 
grande apelo que nos faz o Papa 'neste tempo favorável, neste dia da 
salvação' (2Cor 6,2) : 'Estás livre! Vai e ajuda os teus irmãos a 
serem livres!'”  (Do Editorial)
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respeito à dignidade da pessoa «Fra te rn idade  e  humana e o implemento dos 
d i re i tos  humanos  c iv i s ,  tráfico humano»
políticos, econômicos, sociais e 
culturais no convívio familiar, om a Quaresma e o 
comunitário e social. No tempo favorável de 
entanto, a superação dos preparação para a 
silêncios das pessoas em Páscoa, mais uma vez, a 
situação de tráfico requer a qu inquagés ima pr imeira,  
valorização da palavra, da voz e estamos em Campanha da 
da experiência vivenciada pelas Fraternidade.
vítimas, da nossa escuta Neste ano a atenção se 
qualificada e ativa, enquanto volta para a liberdade como 
irmãos e irmãs em Cristo”. valor fundamental da dignidade 
(Texto base, 5)humana contemplando a 

Dando grande apoio a Fraternidade e o Tráfico 
esta iniciativa dos bispos do Humano  ( t ema)  e  sua  
Brasil, o Santo Padre Francisco fundamentação na Palavra de 
ass im se expressou na Deus: “É para a liberdade que 
Mensagem que enviou por Cristo nos libertou” Gl 5, 1 
ocasião da abertura da mesma (lema).
Campanha da Fraternidade “Com esta Campanha da 
2014: “Não é possível ficar Fraternidade, a Igreja Católica 
impassível, sabendo que se une a iniciativas que já estão 
ex is tem seres  humanos se realizando, com o intuito de 
tratados como mercadoria! potencializá-las e suscitar, em 
Pense-se em adoções de criança suas comunidades, reflexões e 
para remoção de órgãos, em ações de combate a esta chaga 
m u l h e r e s  e n g a n a d a s  e  social,  de superação de 
obrigadas a prostituir-se, em situações de vulnerabilidade ao 
trabalhadores explorados, sem tráfico, de prevenção, proteção 
direitos nem voz, etc. Isso é e inserção, observando-se o 

C
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tráfico humano! 'A este nível, há um profundo exame de 
necessidade de um profundo consciência. Como se pode 
exame de consciência: de fato, anunciar a alegria da Páscoa, 
quantas vezes toleramos que sem se solidarizar com aqueles 
u m  s e r  h u m a n o  s e j a  cuja liberdade aqui na terra é 
considerado como um objeto, negada?” (Papa Francisco)
exposto para vender um A nós todos, cristãos que 
produto ou para satisfazer renovam seu caminho de 
desejos imorais? A pessoa conversão pascal, incumbe tirar 
humana não se deveria vender e todas as consequências do 
comprar como uma mercadoria. Evangelho na transformação da 
Quem a usa e explora, realidade em que 
mesmo indiretamente, vivemos, a começar 
torna-se  cúmpl i ce  pela nossa conversão 
desta prepotência'  p e s s o a l  d e  
(Discurso aos novos pensamen to ,  de  
E m b a i x a d o r e s ,  atitudes, de ações. 
12/XII/2013).  Se,  Assim a libertação 
depois, descemos ao por nós realizada na 
n í v e l  f a m i l i a r  e  doação total da vida 
entramos em casa, d e  J e s u s ,  q u e  
quantas vezes aí reina a c e l e b r a m o s  
p r e p o t ê n c i a !  P a i s  q u e  solenemente em cada Páscoa, 
escravizam os filhos, filhos que em cada domingo, todos os dias 
escravizam os pais; esposos da vida, se tornará realidade 
que, esquecidos de seu cada vez mais atuante em nós, 
chamado para o dom, se Sua Igreja, e tornará cada vez 
exploram como se fossem um mais digna de fé a pregação do 
produto descartável, que se usa Evangelho pelo testemunho da 
e se joga fora; idosos sem lugar, vida dos discípulos de Cristo.
crianças e adolescentes sem C o n t i n u a  o  P a p a  
voz. Quantos ataques aos Francisco, dirigindo-se a nós 
valores basilares do tecido especialmente: “Queridos 
familiar e da própria convivência brasileiros, tenhamos a certeza: 
social! Sim, há necessidade de Eu só ofendo a dignidade 
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humana do outro, porque antes empenhar nesta Campanha da 
vendi a minha. A troco de quê? Fraternidade com reflexões, 
De poder, de fama, de bens o r a ç õ e s ,  e n v o l v i m e n t o  
materiais… E isso – pasmem! A corresponsável na família, na 
troco da minha dignidade de comunidade, na sociedade 
filho e filha de Deus, resgatada a humana toda inteira. 
preço do sangue de Cristo na “É para a liberdade que 
Cruz e garantida pelo Espírito Cristo nos libertou” (Gal 
Santo que clama dentro de nós: 5,1). Ao preço de sua própria 
'Abbá, Pai!' (cf. Gal 4,6). A vida, das dores de sua Paixão, 
dignidade humana é igual em de sua Morte e na força de sua 
todo o ser humano: quando Ressurreição, Jesus Cristo 
piso-a no outro, estou pisando a libertou toda a humanidade das 
minha. Foi para a liberdade que amarras da morte e do pecado. 
Cristo nos libertou! No ano Durante os quarenta dias de 
passado, quando estive junto de Quaresma e da Campanha da 
vocês afirmei que o povo Fraternidade, procuraremos 
brasileiro dava uma grande lição conscientizar-nos mais e mais 
de solidariedade; certo disso, da misericórdia infinita que 
faço votos de que os cristãos e Deus usou para conosco e logo 
as pessoas de boa vontade nos  ped iu  para  fazê- la  
possam comprometer-se para transbordar para os outros, 
que mais nenhum homem ou sobretudo aqueles que mais 
mulher, jovem ou criança, seja sofrem, os mais frágeis, os mais 
vítima do tráfico humano! E a vulneráveis. Assim ouvimos o 
b a s e  ma i s  e f i c a z  p a ra  grande apelo que nos faz o Papa 
restabelecer a dignidade 'neste tempo favorável, neste 
humana é anunciar o Evangelho dia da salvação' (2Cor 6,2) : 
de Cristo nos campos e nas 'Estás livre! Vai e ajuda os 
cidades, pois Jesus quer teus irmãos a serem livres!'” 
derramar por todo o lado vida 

+ José Antonio Aparecido em abundância (cf. Evangelii 
Tosi Marques - gaudium, 75)”.

Assim queremos nos 

Arcebispo Metropolitano 

de Fortaleza
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Informes da Região 
Retiro dos Catequistas 

Reunião Dos Setores

Encontro das Equipes 
Paroquiais das Urgências

Coordenação da Região

existentes em suas respectivas 
paróquias. Lembramos que é 
importante esses trabalhos virem 
documentados com foto ou vídeo, 
ou até mesmo com os dois, se 
conseguirem. Esperamos todos 
vocês com muita empolgação.

Nos dias 14, 15 e 16 de março 
a c o n t e c e r á  o  Re t i r o  d o s  

Acontece no dia 15 de março, Catequistas da Região São José, na 
às 8h30min, a reunião dos três Casa de Encontro das Irmãs 
setores da Região. Abordarão o Cordimarianas, em Caucaia. O 
trabalho das Urgências e da CF tema abordado será “Uma Palavra 
2014. O Setor Centro terá seu de Esperança”. Informações com a 
encontro na Paróquia do Carmo, o coordenação de catequese da 
Leste na Paróquia de Fátima e o Região: Solange Oliveira  (85) 
Oeste na Paróquia São Gerardo. O 8782 . 2721 ,  L u c i a na  ( 85 )  
encontro dos Setores é aberto a 8681.2162,  Anatá t i a  (85)  
todo o Povo de Deus de nossa 8 7 0 1 . 4 8 4 9 ,  C á s s i a  ( 8 5 )  
Região. 9997.7972, Joana (85) 8899.5429, 

Rubens Ubiratan (85) 8868.2019 
ou (85) 9935 3127.                        

As equipes paroquiais que 
A coordenação da Região se trabalham as urgências em suas 

encontrará no dia 2 de abril, às paróquias estão convidadas a 
18h30min, em sua sala, no Centro participar do primeiro encontro 
de Pastoral Maria Mãe da Igreja, deste ano, no dia 22 de março, às 
para organizar os encontros do mês 8h30min, no Centro de Pastoral 
de abril e dar continuidade à Maria Mãe da Igreja. Contamos 
execução do Plano de Pastoral.com a presença das paróquias 

trazendo já, se possível, o 
levantamento dos trabalhos sociais 
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Reunião dos Presbíteros

Informes da Região

Encontro do Clero

Serviço de Animação 
Vocacional

Encontro de Catequese

Comissão das Urgências 

O s  p á r o c o s ,  v i g á r i o s  
paroquiais e demais padres que 
atuam em nossa Região terão o 
Encontro dos Presbíteros, no dia 3 
de abril, às 8h30min, no Centro de 
Pastoral Maria Mãe da Igreja. 
Contamos com a presença 
animadora de cada padre, para 
caminharmos de forma organizada 
em nossa Região. No dia 17 de março, a partir 

das 8h, haverá o encontro do clero 
da Região. Será um momento de 
confraternização muito especial 
para todos que est iverem Aquelas pessoas que desejam 
presentes. No encontro haverá o descobr i r  sua vocação ou 
repasse do Encontro Nacional dos aprofundá-la podem participar dos 
Presbíteros. O local será o Village Encontros Vocacionais da Região. O 
das Palmeiras, no Garrote, em próximo será no dia 5 de abril, às 
Caucaia. 8h30min, no Centro de Pastoral 

Maria Mãe da Igreja. Na ocasião 
refletiremos sobre as diversas 

Acontecerá no dia 30 de vocações.            .
março, no salão paroquial da 
Paróquia Bom Jesus dos Aflitos, 
Parangaba, uma formação sobre Acontecerá no dia 9 de abril, 
Iniciação à Vida Cristã, segundo o às 19h, na Sala da Região, a 
RICA.  A formadora será a Sra. Reunião da Comissão das 
Erivan Silva da coordenação da Urgências com o intuito de planejar 
catequese do Regional Nordeste 1 e organizar a caminhada das 
da CNBB. Deverão participar Equipes Paroquiais das Urgências 
representantes das Pastorais do na Região São José.
Batismo, Eucaristia, Crisma, 
Liturgia e Catequese de Adultos das 
paróquias e áreas pastorais. 
Informações: com o Sr. Francisco 
(Ch ico) ,  representante  da 
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Catequese na Região (85) 8742 Vigário Episcopal Pe. Fernando 
9265. Antônio esteve presente e 

agradeceu a participação de todos. 
Parabenizamos também ao Torres 
pela preparação e organização do Paróquia São José - 
Encontro. Silvio Martins – PASCOM Vila Peri da Região.

No dia 16 de março, às 19h, 
acontece a celebração em ação de 
graças pela criação da Paróquia 
São José, na Vila Peri e  posse do 
seu primeiro pároco, Pe. Antonio A Paróquia de Nossa Senhora 
Gomes de Pontes Neto, SDS. O de Salete, no bairro Bela Vista 
arcebispo de Fortaleza, Dom José realizou na Quarta-feira de Cinzas 
Antonio presidirá a celebração que duas Celebrações Eucarísticas. Na 
será concelebrada pelo Vigário Celebração da noite foi feita a 
Episcopal da Região Pe. Fernando bênção da nova Via Sacra que será 
Antônio. colocada nesses dias em nossa 

Igreja Matriz. Com uma homilia 
perfeita conclamando todos a 
viverem o momento da Quaresma Aconteceu no dia 8 de março 
com o coração voltado para a na Paróquia Nossa Senhora de 
oração, o jejum e a esmola Nazaré, no Montese, o Encontro da 
(caridade), Padre Fernando tocou 3ª Urgência "Igreja: Lugar de 
na alma de cada paroquiano com Animação Bíblica da Vida e da 
suas palavras: "Não são as cinzas Pastoral", da Região Episcopal Bom 
colocadas em sua testa ou em sua Jesus dos Aflitos. O encontro 
cabeça que irá fazer você sair por aí iniciou com um momento de oração 
chamando atenção pelo seu ato de e reflexão. Depois foi realizada 
fé cristã em participar da Missa das uma dinâmica de apresentação dos 
Cinzas, mas a sua atitude como Círculos Bíblicos para a Campanha 
cristão em ajudar o próximo e da Fraternidade 2014. Após o 
aqueles que precisam. De nada lanche aconteceu um trabalho em 
adianta a Cinza na testa se toda a grupo para melhor orientar as 
sua vida não estiver voltada para o c o m u n i d a d e s ,  s e n d o  
amor e o bem ao próximo". encaminhadas as propostas dos 
V ivamos a  Quaresma nos  grupos para a coordenação. O 
lembrando dessa catequese 

Rosemary - Secretária da Região

Paróquia de Nossa 
Senhora de Salete

Paróquia de Nazaré,
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transmitida por nosso pároco no 7983 ou com José Cardoso (85) 
dia de hoje. 8883-2857, (85) 9969-6176.

- Vagas: São ofertadas 80 
vagas para toda a Região 
Episcopal.

- Início do Curso: 26 de abril, 
aos sábados com encontros 
quinzenais.

- Horário: às 14h30min.
- Local: Centro de Formação 

D. Aloísio Lorscheider, Rua Dr. 
Pergentino Maia, 1410, Messejana. 

- Taxa de Inscrição: R$ 20,00 A Comissão responsável pela 
(vinte reais). Lembramos que este 3ª Urgência do Plano Pastoral – 
valor é para ajudar a custear as Igreja: lugar de animação bíblica 
despesas referentes a todo o da vida e da pastoral – juntamente 
Curso.com a Secretaria da Região 

Episcopal, comunica o início das 
a t i v i d a d e s  f o r m a t i v a s  
programadas para o ano de 2014.

O objetivo principal é Abaixo segue a relação dos 
fomentar nos agentes de pastoral mesmos cursos, com seus períodos 
d a  R e g i ã o  o  d e s e j o  d o  de inscrição, destinatários e 
a p r o f u n d a m e n t o  e  demais informações:
amadurec imento  se ja  nas  
questões bíblicas, seja nas 
pastorais onde estão inseridos.

- Período de Inscrição: mês de O Curso tem como objetivo 
março. A inscrição pode ser feita na principal, formar e preparar leigos 
Secretaria da Região com Jocélio e leigas das paróquias e áreas 
Sousa (85) 3274 2588, (85) 8833-pastorais da Região, para colaborar 
7983 ou com José Cardoso (85) com o serviço da evangelização 
8883-2857, (85) 9969-6176.através do Ministério da Palavra.

- Vagas: São ofertadas 80 - Período de Inscrição: mês de 
vagas para toda a Região março. A inscrição pode ser feita na 
Episcopal.Secretaria da Região com Jocélio 

- Início da Escola: 5 de abril, Sousa (85) 3274 2588, (85) 8833-

Silvio Martins - Pascom Bom Jesus dos Aflitos  

Informes da Região

2. Escola de Formação Bíblica 
e Pastoral

1. Curso para novos Ministros 
da Palavra
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s á b a d o s  c o m  e n c o n t r o s  - Dia 19 de outubro, na 
quinzenais. Paróquia Nossa Senhora das 

- Horário: às 14h30min. Graças, bairro Parque Santa Maria: 
- Local: Centro de Formação Celebração da Palavra diferente de 

D. Aloísio Lorscheider, Rua Dr. Missa. 
Pergentino Maia, 1410, Messejana. - Período de Inscrição: Até o 

- Taxa de Inscrição: R$ 20,00 dia 28 de março, na Secretaria da 
(vinte reais). Lembramos que este Região, com Jocélio Sousa (85) 
valor é para ajudar a custear as 3274 2588, (85) 8833-7983 ou 
despesas referentes a todo o com José Cardoso (85) 8883-2857, 
Curso. (85) 9969-6176.Também poderá 

ser feita por ocasião do primeiro 
encontro, no dia 30 de março.

- Todos os encontros serão 
realizados aos domingos, das 8 O objetivo principal é refletir 
horas às 11h30min.a s  p r á t i c a s  l i t ú r g i c a s  

- Vagas: ilimitadas.fundamentais, tendo em vista um 
- Público alvo: Membros das melhor desempenho no exercício 

Equipes Litúrgicas Paroquiais e das funções executadas pelas 
interessados no assunto.equipes celebrativas.

Obs.: Não há taxa de Estes encontros serão 
inscrição para estes encontros ministrados em quatro Paróquias 
formativos. As despesas serão diferentes.
totalmente custeadas pela Região - Dia 30 de março, na 
Episcopal.Paróquia Nossa Senhora do 

Perpétuo - Socorro, bairro 
Mondubim: Introdução Geral à 
Liturgia. 

- Dia 04 de maio, na Paróquia No  d i a  22  de  mar ço  
Mãe Santíssima, bairro Parque Dois acontecerá mais um Encontro de 
Irmãos: Espiritualidade do Ano Formação para o grupo dos 
Litúrgico. Ministros da Palavra da Região. 

- Dia 17 de agosto, na Este encontro será no Centro de 
Paróquia Nossa Senhora do Formação Dom Aloísio Lorscheider, 
S a g r a d o  C o r a ç ã o ,  b a i r r o  às 14h30min. Com a temática 
Aerolândia: Liturgia da Palavra na sobre o Ministério da Visitação, 
Celebração Eucarística. este encontro contará com a 

3. Encontros de Formação 
Litúrgica

Formação para o grupo dos 
Ministros da Palavra 
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assessoria do Pe. Luciano momento de descontração.
Gonzaga, vigário paroquial para a 
Área Pastoral São José, bairro 
Barroso II. Acontecerá no dia 5 de abril o 

Primeiro Encontro da Escola Bíblica 
e Pastoral com a temática 

No dia 23 de março será dada “Introdução, História e Método”. A 
continuidade aos encontros de assessoria para esse encontro 
Formação Contínua para as ainda não foi confirmada até a data 
coordenações da Pastoral da deste comunicado. Informações: 
Criança nos Setores I e II. O Secretaria da Região, (85) 3274-
encontro acontecerá na Paróquia 2588.
Nossa Senhora da Glória, bairro 
Cidade dos Funcionários.

Acontecerá no dia 5 de abril, 
às 8h30min, na Paróquia Nossa 

No  d i a  30  de  mar ço  Senhora da Conceição, em 
acontecerá na Paróquia Nossa Messejana, um encontro sobre 
Senhora do Perpétuo Socorro, Introdução ao Estudo da Doutrina 
Mondubim, um encontro de Social da Igreja, primeira parte. É 
formação sobre Introdução Geral à uma iniciativa da Comissão 
Liturgia. Esta formação é uma responsável pela 5ª Urgência na 
iniciativa da Comissão da 3ª Região.
Urgência e deverá acontecer a 
partir das 8h30min.

Acontecerá no dia 5 de abril, 
na Paróquia Nossa Senhora do 

Acontecerá no dia 01 de abril Perpétuo Socorro, em Mondubim, 
na Praia do Cumbuco, em Caucaia, r e u n i ã o  d o s  M i n i s t r o s  
o encontro de lazer do clero da Extraordinários da Sagrada 
Região. Este momento terá início Comunhão da Região Episcopal.
às 9 horas e terminará com um 
almoço. Os párocos, vigários 
paroquiais e diáconos são 
convidados a participar deste Acontecerá no dia 5 de abril, 

Escola Bíblica 

Pastoral da Criança 

Comissão responsável pela 5ª 
Urgência

Comissão da 3ª Urgência 
Arquidiocesana 

Reunião do MESC

Lazer do Clero da Região 

Equipe Arquidiocesana de 
Liturgia 
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na Paróquia Nossa Senhora da 
Fátima, às 08h30min, encontro de 
f o r m a ç ã o  d a  E q u i p e  
Arquidiocesana de Liturgia. 

No dia 12 de abril, às 
8h30min, no Centro de Formação 
Dom Aloísio Lorscheider, haverá 
reunião da equipe de coordenação 
da 3ª Urgência na Região.

A Equipe de Campanhas da 
Região promoverá no próximo dia 
16 de março, na Área Pastoral 

No dia 14 de abril, às 18 
Nossa Senhora, da Paróquia Nossa 

horas, no Centro de Formação, em 
Senhora de Lourdes, bairro 

Messejana, haverá reunião da 
P res i den te  Kennedy,  uma  

equipe de coordenação da Região.
formação sobre a Campanha da 
Fraternidade 2014 que este ano 
tem como tema “Fraternidade e 

A Pastoral da Juventude Tráfico Humano” e como lema “É 
comunica que, de 14 a 20 de abril, para liberdade que Cristo nos 
acontecerá a Semana da Cidadania libertou!”. 
tendo como tema “Juventude na 
luta pela reforma política” e 
c o m o  l e m a  “ É  h o r a  d e  

Acontecerá no dia 20 de 
transformar o que não dá 

março, às 20h, na sede da Região, 
mais”. A Iluminação Bíblica é: 

bairro Carlito Pamplona, a reunião 
“Felizes os que têm fome e sede 

ordinária do Conselho Econômico 
de justiça, porque serão 

da Região. Contamos com a 
saciados.” (Mt 5, 6). Maiores 

presença de todos os conselheiros. 
informações pelo fone: (85) 3274-

Informações: Pe. Fantico Borges, 
2588.

(85) 3284 4696. 

Jocelio Sousa
Secretário da REM.

Realizar-se-á no próximo dia 
26 de março, no período da manhã, 

Coordenação da 3ª Urgência 

Informes da Região 

Campanha da Fraternidade

Coordenação da Região 

Pastoral da Juventude 

Conselho Econômico

Encontro do Clero
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o encontro do clero da Região, o com o tema: “WORKSHOP MÍDIAS 
local ainda será definido. O Vigário IMPRESSAS”. O encontro é 
Episcopal espera contar com a promovido pela Pastoral da 
presença de todos os padres e Comunicação (PASCOM) da Região 
diáconos da Região. Informações: no intuito da formação permanente 
Pe. Fantico Borges, (85) 3284 dos agentes da PASCOM. Será 
4696. ministrado pela jornalista Rochana 

Lyvia e pelo estudante de 
jornalismo Jefferson Privino, além 
da contribuição dos trabalhos Haverá no dia 5 de abril, às 
desenvolvidos pelas PASCOMs. O 15h,  no  Seminár io  Santo  
evento é um projeto do Plano de Agostinho, na Barra do Ceará, a 
Ação da Pastoral de Comunicação reunião da coordenação executiva 
(eixo formação). O local ainda será da Pastoral Vocacional da Região. 
definido.Nessa reunião será discutida a 

inserção das pastorais vocacionais 
das congregações religiosas que 
res idem em nossa reg ião Acontecerá no dia 09 de abril, 
episcopal. das 20h às 22h, na sede da Região, 

 a reunião ordinária da coordenação 
da Região. Na ocasião serão vistos 
os encaminhamentos do Conselho A partilha de experiências da 
Pastoral, realizado em fevereiro e a Iniciação Cristã será no dia 6 de 
pauta da reunião do Conselho, em abril, às 8h, na Igreja Nossa 
abril. Senhora de Fátima, no Parque 

 Genibaú. Deverão participar as 
representações das paróquias e 
áreas pastorais. Contamos com o Acontecerá no dia 26 de abril, 
empenho da equipe que nos com início às 8h30min e término 
a co l he rá .  Ag radecemos  a  previsto para o meio-dia, na Igreja 
compreensão e partilha de todos. Nossa Senhora de Fátima, no 
Informações: Verônica, (85) 8895 Genibaú, a reunião do Conselho de 
2477. Pastoral. São convocados a 

participar: os párocos, os vigários 
paroquiais, os padres com 
prov i sões  na  Reg ião,  um Acontecerá no dia 6 de abril, 
representante leigo das paróquias às 8h30min da manhã, o evento 

Pastoral Vocacional

Coordenação da Região

Iniciação à Vida Cristã

Conselho Pastoral da Região

Pastoral da Comunicação 
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e  á r e a s  p a s t o r a i s ,  u m  tira a liberdade das pessoas. 
representante de cada urgência Hoje é a lei de Deus que nos 
por paróquia e área pastoral, os rege. “Se queres guardar meus 
coordenadores de urgências, mandamentos eles te guardarão”. 
p a s t o r a i s  e  m o v i m e n t o s  O Senhor não nos obriga a cumprir 
articulados na Região. A Igreja a lei, somos livres, mas como nos 
Nossa Senhora de Fátima fica na quer felizes, ele resume a lei em 
Rua Santa Adélia, 692, Genibaú. apenas dois mandamentos: amar a 
Informações (85) 3471 1256. Deus sobre todas as coisas e ao 

próximo como a si mesmo.
Alex Ferreira  - Secretário Quando diz “não matarás” é 

da região e membro da PASCOM. porque só Deus pode dar e 
transformar a vida. Jesus diz que 
não basta não matar é preciso não 
odiar, porque o ódio é câncer que 
corrói o amor.

Precisamos respeitar as 
p e s s o a s ,  c u l t i v a r  b o n s  

A Paróquia São Pedro, na sentimentos, pedir a Deus que nos 
Barra do Ceará, realizou um fortaleça e nos dê forças para 
Mutirão Missionário no dia 16 de vivermos conforme sua palavra.
fevereiro, no Morro de São Tiago, O bispo orienta que devemos 
com a  presença  de  Dom sempre rezar assim: “Cada dia 
Vasconcelos, bispo auxiliar de quero ser melhor diante de Deus, 
Fortaleza. pois este é o caminho para a 

O Mutirão começou com a santidade”. E pede também que 
missa, às 8 horas, na comunidade meditemos o evangelho, palavra 
Nossa Senhora das Graças, por palavra.
presidida por Dom Vasconcelos e Antes da benção final todos os 
concelebrada pelo pároco Frei missionários foram convidados a 
Jesús María. Na homilia Dom receber a oração da comunidade e 
Vasconcelos falou das duas a bênção da Igreja para sair em 
realidades apresentadas no missão.
evangelho: a liberdade e a lei que O s  m i s s i o n á r i o s  q u e  
parecem contrastar, mas são participaram foram: Francisco 
complementares. A liberdade é um Rosue l ,  Exped i t o ,  Fá t ima  
dom de Deus e obedecer à lei não Damasceno, Maria Ivone, Lídia, 

Paróquia da Barra do 
Ceará
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Socorro Adeodato, Jucelino, Rosa 
Cristina, Lourdes Brito, Flaviana, 
Rafael Nonato, José Sampaio, 
Ivan, Mariano, Vera, Aylla, Vãnia, 
Maria de Jesus, Jayanna, Irmã Iris, 
Irmã Inês, Irmã Joana, Mazé, 
Danilson, Maria da Conceição, 
Conce ição Pastor,  A l l i son,  
Antonieta, Regina, Peterson, Hilda, 
Renan, Kelvin, Yuri, Jessica, Évora, 

3ª Urgência do Plano 
Luciene de Sena, Carol, Alan, Davi, 

Pastoral
Sâmia, Daniela, Neila, Átila, 

No dia 15 de março, na 
Wagner, Talitta, Ynaiah, Edmundo, 

Paróquia de São Gonçalo do 
Raimundo Nonato, Iris, Silverlane, 

Amarante acontece um encontro 
Danielly Bezerra, Socorro Góes, 

com a temática “Importância do 
Josiane, Fátima, Maiara Sousa, 

Círculo Bíblico nas Pastorais e 
C r i s t i a n  S u z a n e  e  D o m  

Paróquias”. O articulador é o Pe. 
Vasconcelos.

Jean Douglas. 
Juntos visitaram todas as 

famílias das ruas: Carlos Chagas, 
Travessa Vitória, Travessa Santa 

Será realizado no dia 29 de Rita, Travessa Manoel Gadelha, 
março, das 8h às 11h, em Rua Areia Branca, Rua Pe. Santana 
Guadalajara Formação das e Travessa Carol. 
Secretárias das Paróquias e Áreas Informações na Paróquia, 
Pastora is  com a temát ica telefones (85) 3485 3485 ou 3485 
“Matrimonio”. O facilitador é o Pe. 0737.
Josileudo Queiroz Façanha.

No dia 22 de março, das 8h às 
11h, haverá um encontro do MESC 
com a temática “Eucaristia no Novo 
Testamento”.

Formação Litúrgica
No dia 12 de abril, na sede da 

Informes da Região

Formação das Secretárias 

Ministros Extraordinários da 
Sagrada Comunhão 
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Região, em Guadalajara, realiza-se 
um encontro de formação litúrgica 
com a representação de todas as 
paróquias e áreas pastorais. O No próximo dia 19 de março, 
tema é “Reflexão sobre os Tempos na Paróquia Nossa Senhora dos 
Bíblicos e Litúrgicos”. Prazeres, o Conselho Setorial do 

Encontro de Jovens com Cristo 
(EJC) da Região Episcopal 
Metropolitana Nossa Senhora dos 
Prazeres realizará um momento No dia 12 de abril, haverá um 
d e  f o r m a ç ã o  p a r a  o s  encontro de formação sobre a 2ª 
coordenadores de círculos (jovens Urgência: Casa de Iniciação à Vida 
e casais). Será um momento de Cristã. O tema é "BATISMO”. Pe. 
t r o c a  d e  e x p e r i ê n c i a  e  Josileudo Queiroz Façanha articula 
fortalecimento da fé, para que os o encontro. Deverão participar 
nossos jovens estejam a serviço todos os agentes da Pastoral do 
da Igreja e para a Igreja. Nesta Batismo de cada paróquia e área 
Região Episcopal temos como pastoral.
jovens setoriais os jovens 
Narieudes Lima e Gilianne 
Fernanda, da Paróquia Nossa Acontecerá no dia 26 de abril, 
Senhora dos Prazeres e como às 8h, na Sede da Região em 
diretor espiritual o Pe. Henrique, Guadalajara, Encontro do Conselho 
pároco da Paróquia Nossa Senhora Pastoral da Região com o tema 
das Graças e São Pedro. “Batismo”, tendo como facilitador o 

Informações com Narieudes Pe. Josileudo Queiroz Façanha. 
Lima - Jovem Setorial do EJC, Segundo o Regimento das Regiões 
telefones (85) 8509 6136 e 9963 Episcopais devem participar todos 
9985. os padres, 02 representantes de 

cada conselho pastoral paroquial, e 
representantes das urgências, 
pastorais, movimentos e serviços. 

Informações: Mazé Laurino, 
De 20 a 22 de março, na secretária - (85)8758 3402.

Paróquia Nossa Senhora das 
Graças e São Pedro, na Tabuba, 

Conselho Setorial do 
EJC 

2ª Urgência - Casa de 
Iniciação de Vida Cristã

Conselho Pastoral 

Paróquia N. Sra das 
Graças e São Pedro.
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que faz parte da Região Episcopal Oliveira, SDN, vigário paroquial da 
Nossa Senhora dos Prazeres, Paróquia Nossa Senhora da 
acontecerá V is i ta  Pastora l  Conceição, em Pajuçara; Pe. 
Missionária. As inscrições para os Francisco José dos Santos Chaves 
padres e leigos que participarão (Franzé), vigário paroquial da 
estão sendo feitas em cada Paróquia São José, em Maracanaú; 
paróquia da Região e devem ser Marcelino de Sousa dos Santos, 
entregues na Secretaria da Região INJ, pároco da Paróquia Menino 
Episcopal, pois foram enviadas as Jesus no Conjunto Industrial. 
fichas de inscrição para cada uma. Também faz acolhida fraterna aos 

Pe. Marcílio Jerônimo, vigário seminaristas em estágio pastoral 
episcopal e Pe. Antônio Henrique, na Paróquia São Francisco das 
pároco, esperam todos os Chagas, no Jereissati II, em 
missionários para este momento Pacatuba: Otaviano Silva Pimenta, 
de evangelização. 2º ano de Teologia, Antônio Carlos 

Informações: Secretaria da Silva do Nascimento, 3º ano de 
Região, com Maria José Laurino. Teologia e Vicente Gomes de 
Telefone: (85) 8758 3402.  Oliveira, desde o 4º ano e agora 

aguardando ordenação diaconal, 
prevista para agosto do ano em 
curso.  

Por ocasião do Ano da 
Esperança celebrado em toda a 
Igreja, a Região Sagrada Família 
realizará a peregrinação dos 
símbolos da Esperança. São eles: o 
Tríptico de Aparecida (Capelinha) e 
o Círio. A peregrinação está 

A Região acolhe com muito 
organizada por Paróquia.

carinho os novos padres:  Ivo 
1. Paróqu ia  Men ino  

Trevisol  e Ai l to Rodrigues 
Jesus, Conjunto Industrial: de 01 a 

D a m a s c e n o ,  M S C ,  
14 de março. 

respectivamente pároco e vigário 
2. P a r ó q u i a  N o s s a  

paroquial da Paróquia Santo 
Senhora da Conceição, Pajuçara, 

Antônio, em Itaitinga; Welton de 

Peregrinação dos Símbolos da 
Esperança

Infomes da Região

Boas Vindas
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de 15 a 31de março. religiosos, catequeses e encontros 
3. P a r ó q u i a  S ã o  promovidos na Paróquia. 

Francisco de Assis, Acaracuzinho, 
de 01 a 20 de abril.

4. Paróquia N. Sra. do 
P e r p é t u o  S o c o r r o ,  A Região Sagrada Família 
Jereissati/Timbó, de 21 de abri a promove este ano mais um curso 
10 de maio. para Ministro Extraordinário da 

5. Paróquia São José, Palavra (MEPA), destinado a novos 
Maracanaú, de 11 a 31 de maio. candidatos. O curso acontece em 

6. Setor Pastoral São alguns domingos de cada mês, das 
João Batista, Mucunã, em 8h às 11h30min, na Igreja Nossa 
Maracanaú, de 01 a 20 de junho. Senhora da Conceição, em 

7. Pa r ó q u i a  N o s s a  Pajuçara, localizada na Av. Dr. 
Senhora da Penha, Maranguape, Mendel Steinbrusch,s/n, Rodovia 
de 21 de junho a 10 de julho. CE060. Veja os dias, temas e 

8. Pa r ó q u i a  N o s s a  assessorias do curso: 
Senhora da Conceição, Tabatinga, 
de 11 a 31 de julho. Dia 16/03 - Abertura, 

9. P a r ó q u i a  S ã o  orientações gerais, organização - 
Francisco das Chagas, Jereissati II, Coordenação do curso;
de 01ª 20 de agosto. Dia 30/03 - Introdução 

10. Área Pastoral Nossa Geral à Bíblia (Antigo Testamento) 
Senhora da Imaculada Conceição, - Pe. João Batista Aires;
Pavuna, de 21 de agosto a 10 de Dia 27/04 - Introdução 
setembro. Geral à Bíblia (Novo Testamento) - 

11. Pa r ó q u i a  N o s s a  Pe. João Batista Aires;
Senhora da Conceição, Pacatuba, Dia 04/05 - Leitura Orante 
de 11 a 30 de setembro. da Bíblia (Lectio Divina) - Diác. 

12. P a r ó q u i a  S a n t o  Deusdeth Alves;
Antônio, Itatinga, de 01 a 20 de Dia 25/05 - Introdução à 
outubro. História da Igreja - Miguel 

13. Paróquia Jesus, Maria Brandão;
e José, Guaiúba, de 21 de outubro D i a  0 8 / 0 6  -  I g r e j a  
a 10 de novembro. Ministerial - Miguel Brandão;

Os símbolos peregrinarão Dia 22/06 - Introdução 
pelas comunidades, eventos Geral a Liturgia - Pe. Emilio César;

Curso para Ministros da 
Palavra
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Dia 13/07 - Espiritualidade 
do Ano Litúrgico - Ir. Tânia (Rede Acontecerá no dia 29 de 
Celebra); março, sábado, das 8h às 12h, na 

Dia 27/07 - Liturgia da Paróquia São José, Maracanaú, um 
Palavra na Celebração Eucarística - encontrão de formação para todos 
Pe. Emilio César; os catequistas das paróquias da 

Dia 17/08 - Celebração da Região. Será um primeiro contato 
Palavra diferente de Missa - Diác. para formação, articulação, 
Deusdeth Alves; animação e integração. O 

Dia 31/08 - Orientações animador da 2ª Urgência e 
para Celebração da Palavra de assessor da Catequese,  Pe. 
Deus - Doc. 52 CNBB - Francisco Leonardo Bezerra, de Tabatinga, 
Cavalcante; aguarda-os para este r ico 

Dia 14/09 -  Postura  momento. Informações: (85) 
comunicativa: Exercícios práticos 8635.7633 - Pe. Leonardo. 
(leitura, modo de ler, uso de 
microfone) - Glaubércio Valentim;

Dia 28/09 - Homilia - O que 
é? Como fazer? - Pe. João Batista Conforme o Diretório Pastoral 
Aires; L i t ú rg i co  Sac ramen ta l  da  

Dia 19/10 - O Ministro da Arquidiocese pág. 73 no parágrafo 
Palavra e suas funções - Socorro 14, estaremos realizando reuniões 
Faustino; com os coordenadores paroquiais 

Dia 09/11 - Atitude de dos Ministros Extraordinários da 
oração, veste e lugar da Palavra - MEPAs, às 15h do dia 22 
presidência - Pe. Nonato; de março, na sala de reuniões do 

Dia 23/11 - Ofício Divino das Escritório da Região. Também 
Comunidades - ODC - Equipe haverá uma primeira formação 
Organizadora; para os MEPAs veteranos no dia 25 

Dia 14/12 - Retiro Espiritual  de maio das 8h às 12h na Paróquia 
e oficinas -  Coordenação do curso; São Francisco das Chagas, 

Dia 28/12 - Colação dos Jereissati II. 
novos MEPAs - Coordenação do 
curso.

No dia 3 de abril, quinta-feira, 
às 14h30min, no Escritório da 

Formação para Catequistas 

Ministros Extraordinários da 
Palavra

Reunião da Coordenação e do 
Conselho Econômico
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Região, acontece a reunião da presb í te ros ,  te le fone  (85)  
Coordenação de Pastoral da 8805.6757.
Região.  Na sequênc ia,  às  
15h30min o Conselho Econômico 
também se reúne para examinar Acontecerá no dia 26 de abril, 
prestações de contas e encaminhar quarto sábado, das 8h às 12h, na 
pedidos entre outros assuntos. Paróquia Nossa Senhora da Penha, 

Maranguape, a reunião do Conselho 
Pastoral da Região. A temática 

Está marcada para o dia 4 de abordada será: “Salvos na 
abril, primeira sexta-feira do mês, Esperança” - Ano da Esperança. 
às 19h, na Igreja do Menino Jesus, Convidamos os padres (párocos e 
no Conjunto Industrial, a missa de v igár ios),  d iáconos e dois 
colação dos novos Ministros representantes das Paróquias e da 
Extraordinários da Sagrada Região para esse momento. 
Comunhão com a presidência do 
Sr. Arcebispo, Dom José Antonio. 
S e r ão  i nve s t i d o s  o s  que  
participaram do curso no segundo Acontecerá no dia 3 de maio, 
semestre do ano passado. Para sábado, às 15h, na sala de reuniões 
mais informações contatar: Isabel do Escritório da Região, um 
(85) 8581.0840 ou Pe. Lauro, encontro de articulação, integração 
assessor eclesiástico do MESC, e formação para os secretários e 
8635.0570. secretárias paroquiais da Região. 

 Informações: Escritório da 
Re g i ã o :  ( 8 5 )  3 2 9 7 . 2 8 4 9 ,  

Todos  os  meses ,  nas  8635.2749 (Oi) e 9946.6571 (Tim), 
segundas segundas-feiras, a partir ou . 
das 9h, o clero da Região realiza 
seu encontro. O local é combinado Glaubércio Valentim, 
pela comissão dos presbíteros da secretário da Região.
Região. O próximo será um 
encontro descontraído, de lazer, 
sem formalidades, deixando à 
vontade os participantes e saindo 
da rotina. Informações com Pe. 
Nonato, representante dos 

Conselho Pastoral

Colação dos Novos MESCs

Secretários e Secretárias 
Paroquiais

Encontro do Clero

rmsagradafamilia@yahoo.com.br
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Paróquia de Acarape

Paróquia de Aratuba

A Paróquia de Acarape 
realizou, no dia 11 de março, um 
encontro de formação sobre a 
Campanha da Fraternidade, 
assessorado pela Sra. Monica 
Pimentel, coordenadora da CF no 
Regional Nordeste 1 da CNBB. 
Estiveram presentes professores 
do município de Acarape e 
representantes das comunidades, 
num total de cento e dez pessoas.

presentes na Sessão da última 
terça-feira (11).

A ação popular denominada 
MOVIMENTO 13 DE MAIO 
recebeu 1.800 (mil e oitocentas) 
assinaturas válidas, incluindo 
católicos e evangélicos dos 
lugarejos de Aratuba.   

Na última terça-feira, dia 11, o 
vereador Gerson Castelo usou a 
tribuna da Câmara para destacar a 
aprovação do projeto e como se 
deu o passo a passo do movimento. 
“No dia 13 de maio os aratubenses 
terão oficialmente um feriado 
municipal, fruto da vontade popular 
e do nosso apoio irrestrito, o que 
p o s s i b i l i t a r á  a  c o m p l e t a  
comemoração de uma festa que é 
popular e tradicional na nossa 
cidade", disse Gerson Castelo.

Analisando o Projeto de Lei, 
bem definido, com justificativa e 
explanação de suas razões, Gerson 
Castelo, relator da Comissão de 
Justiça e de Redação, encontrou A Lei Municipal 453 de 11 de 
ainda quase duas mil assinaturas, Março de 2014, apresentado pela 
quórum suficiente a dar validade ao i n i c i a t i va  popu la r,  com a  
mesmo, pois satisfaz e ultrapassa o mobilização do Vereador Gerson 
requisito legal, ou seja, a Castelo (PSD) e do Pe. Antônio 
quantidade de 5% (cinco por cento Cláudio, que institui o Feriado 
- 509 eleitores) do eleitorado de Municipal no município de Aratuba 
Aratuba.no dia 13 de maio, em louvor a 

Do ponto de vista legal e Nossa Senhora de Fátima, foi 
constitucional, o Projeto de Lei é aprovada na Câmara Municipal por 
viável. Além disso, há que se unanimidade dos oito vereadores 

Região Episcopal
N. Sra. da Palma
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ressaltar, que existem precedentes 
normat ivos  no  l eg i s l a t i vo  
aratubense, que já aprovou 
projeto de lei semelhante, que à 
época criou o dia do evangélico, 
bem como dedicou uma semana de 
atividades deste município em 
louvor da fé. 

Desta forma, diante da 
importância do Projeto em análise, 
e  sendo  es ta  a  von tade  
manifestamente apresentada por 
grande parte da comunidade de 
Aratuba, Gerson Castelo emitiu 
parecer favorável à aprovação da 
Lei, bem como convocou os demais 
vereadores a fazerem o mesmo, o 
que tornou possível a significante 
conquista do povo aratubense.  A 
Lei Municipal já foi sancionada e 
publicada.  

Informes da Região

Morre Frei José Batista, OFM.

Frei Batista se encontrava 
hospitalizado há mais de 5 meses e 
e s t ava  c onva l e s cendo  de  
problemas de saúde como 
diabetes, problemas no coração e 
nos rins.

Nos últimos dias, Frei Batista 
estava internado na UTI do 
Hospital em Recife, onde veio a 
falecer por conta de uma infecção 
generalizada. Ele tinha 73 anos, 50 
anos de vida religiosa, 44 anos de 
sacerdócio e era natural do 
município de Ubajara-Ceará.

Aconteceu a Missa de Corpo 
Presente, na terça-feira (dia 4 de 
março) em Canindé, às 10 horas, 
no Mosteiro das Irmãs Clarissas e 
depois seu corpo foi levado para 
ser sepultado em sua terra natal, 
Ubajara.

Frei José Batista assumiu a 
Paróquia de São Francisco em 
Canindé no ano de 1988 e 
permaneceu até 1994, depois 
exerceu a função de Guardião do 
Convento de Santo Antônio, em 
Canindé até 1997.

De 1991 a 1996, acumulou as 
funções de Pároco de Canindé e 
depois de Guardião do Convento 

Faleceu no dia 3 de março Santo Antônio com a função de 
(segunda-feira) o grande pastor e Vigário Episcopal da Região 
missionário Frei José Batista Sertão.
Fernandes Sobrinho. Muito fez por nossa Região 

Sertão e deixou-nos seu grande 

pároco de Canindé.

Ele foi vigário 
episcopal da Região Sertão e 

Região Episcopal
S. Francisco das Chagas
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exemplo de homem simples, que 
v iv ia  a  v ida  com grande 
entusiasmo e ardor missionário.

Ultimamente, não estava 
mais conosco, morava em 
Pesqueira-PE, mas nunca nos 
esquecemos dele; e agora mesmo 
é que permanecerá vivo em nossos 
corações.

Formação

Partilha Eclesial

Missão

Paróquia de Paramoti

Mutirão de Confissões

paróquias de nossa região o 
Mutirão de Confissões. Será 
sempre pela manhã seguindo esse 
calendário: 

Dia 07 - Paróquia de Nossa 
Senhora das Dores, Campos Belos;

Dia 08 - Paróquia de Senhora 
Sant'Ana, Paramoti;

Dia 10 - Paróquia de Santo 
Antônio – Caridade;

Dia 11 - Paróquia de São 
Miguel Arcanjo, Itapebuçu.No dia 8 de março aconteceu 

Canindé já oferece confissões em nível de região, na Paróquia de 
diariamente, e os fiéis de Caiçara São Miguel Arcanjo, a Formação 
se confessam em Canindé.sobre a Campanha da Fraternidade 

2014: Fraternidade e o Tráfico 
Humano. O encontro teve início às 
8 horas da manhã. As equipes de No dia 26 de abril, a Região 
campanha de cada paróquia foram Sertão estará realizando o 1º 
convidadas a participar. Encontro de Formação sobre 

Partilha Eclesial. Será das 8h às 
12h, na Paróquia Santo Antônio, 
em Caridade. Deverão participar A  Reg ião  Se r tão  São  
do encontro os agentes pastorais, Francisco das Chagas estará 
principalmente das equipes de realizando, durante o ano de 2014, 
dízimo das paróquias.missões nas paróquias da região. 

Serão bimestrais, começando 
agora em março, de 28 a 30, na 
Paróquia São Miguel Arcanjo, em 
Itapebussu. Estarão participando A Paróquia Senhora Sant'Ana, 
os missionários de todas as em Paramoti, está realizando 
paróquias da região. formações para seus agentes 

pastorais, mensalmente: - no 
primeiro domingo, formação Uma semana antes da 
para a equipe de liturgia; - no Semana Santa, de 7 a 11 de abril, 

estará sendo realizado nas 
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segundo sábado, formação reservatórios (São Mateus e 
para os catequistas; no Sousa) que abasteciam a 
terceiro sábado, formação cidade se encontram vazios e 
p a r a  o s  m i n i s t r o s  o açude Escuridão que até 
extraordinários da sagrada então abastece a cidade está 
comunhão. com a sua capacidade 
E continua, semanalmente, a mínima, ou seja, se não chover 
Escolinha da Fé, todas as nesses próximos dias (quinze 
terças-feiras, às 19 horas, no dias) ficaremos sem água. De 
salão paroquial, para os acordo com informações 
agentes pastorais e demais repassadas pelo presidente do 
p e s s o a s  q u e  d e s e j a m  SAAE (Sistema Autônomo de 
participar. Água e Esgoto), é que 

inicialmente a água do 
Escuridão era liberada durante 
as 24 horas, sendo que a 
previsão seria até fevereiro. “MIOLO DE POTE”
Depois com o racionamento foi Paz e Bem! Quando as 
reduzido o fornecimento para pessoas do interior queriam 
12 horas. Hoje está sendo mostrar que alguém não 
liberada durante apenas 8 e s t a v a  f a l a n d o  n a d a  
horas. Temos bairros que interessante então elas diziam 
passam até uma semana sem que esta pessoa estaria 
receber água. Quanto às falando “miolo de pote”, ou 
p o l í t i c a s  a l t e r n a t i v a s  seja, só água. O fato é que 
imediatas o presidente do aqui nos referimos de fato ao 
SAAE falou que já estão conteúdo mesmo que deveria 
providenciando a instalação estar no pote, a água. Estamos 
de alguns poços e cacimbões vivendo momentos de muita 
que terão as suas águas apreensão em razão da 
bombeadas para a rede de escassez de água. Os dois 
abas tec imento ,  embora  

Artigo
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provavelmente não sejam satisfatório. Por outro lado 
suficientes. A médio e longo continuamos firmes na fé 
prazo existe o projeto do pedindo a Deus que olhe por 
governo do estado para trazer seu povo, somente Ele pode 
água via adutora de General nos trazer um tempo melhor. 
Sampaio, Nelson Bandeira Como ação da Igreja presente 
(presidente do SAAE de no sertão através da Região 
Canindé). O fato é que nós na Episcopal São Francisco das 
condição de moradores não Chagas, ficou acertada uma 
estamos confiantes nestes audiência com o ministério 
projetos, já que a nossa público para discutirmos de 
população não se resume à maneira mais detalhada essa 
área urbana, temos milhares situação das políticas públicas 
de irmãos na zona rural de abastecimento de água. 
padecendo já pela escassez de Através das representações 
água. São comunidades que será colocada de maneira 
ainda não foram beneficiadas breve a situação da escassez 
por poços profundos e que em cada paróquia e área 
dependem exclusivamente dos pastoral. 
carros-pipas do exército que Na ocasião pretendemos expor 
também não suprem todas as a preocupação da Igreja no 
necessidades, e a água na Brasil com o Tráfico Humano 
maioria das vezes é de (tema da CF 2014), buscar 
procedência duvidosa, ou seja, informações mais precisa por 
são águas que não são parte da justiça e mostrar as 
tratadas e que são retiradas de intenções da Igreja por meio 
pequenos  rese rva tó r i os  dos objetivos desta campanha. 
insalubres. Com a previsão da (Fábio Soares – Paróquia de 
q u a d r a  i n v e r n o s a  d a  São Francisco das Chagas).
FUNCEME, que não é muito 
animadora, mostra que não Lucivângela Luz
teremos ainda um inverno (secretária da Região)
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NASCIMENTO 21 Pe. José Pablo Hernández G. Monfort, SJ

22 Pe. Francisco Almeida Viana, CCSh1 Pe. Antônio Carlos Tamboril Moreira
22 Pe. Hemetério Alixandre de Santiago3 Diác. Antônio Kaubi Lopes da Silveira
23 Pe. João Tryboba, SDS4 Pe. Neri Feitosa
25 Pe. Luiz Alberto Chaves Freire4 Pe. Raimundo Ivan Araújo
25 Frei Ademir A.do Nascimento, OFMcap5 Pe. Carlos Valteórgenes Almeida, SDS
26 Pe. Alberto Fuente Martinez, OAR6 Pe. Francisco Josimar de Andrade Pires
26 Diác. Francisco Carlos Alves dos Santos6 Frei Carlos Ant. Rod. da Rocha, OFMcap

27 Pe. Reginaldo Guimarães Lima6 Frei José Nilto Pereira, OFMCap
27 Mons. Philip Fouad Louka7 Pe. Raimundo Nonato Rezende, SJ
28 Pe. Mauricio Nimauro Barbosa Rêgo7 Pe. Sóstenes Tavares Luna, MSF
28 Pe. Enemias Freire de Almada7 Pe. José Francisco de Sousa
28 Pe. José Almir Martins Jucá Júnior8 Pe. José Eudázio do Nascimento Cruz
28 Pe. Ligório Limberger, MI8 Pe. Pedro Ribeiro Filho, CM
28 Pe. Batista Poinelli, FN8 Pe. Manoel Barbosa Araújo, CM
28 Diác. Antônio Policarpo de Alcântara9 Pe. Wagner dos Santos Braga
29 Pe. Francisco Sinvaldo Fernandes, SSS10 Pe. João Wilkes R. Chagas Júnior, CSSh
30 Frei José Alberto Moreno Carrillo, OAR10 Pe. Djailton Pereira da Silva, SJ

11 Pe. Gilson Nunes da Silva, FN
12 Pe. Marcelo (Patrick) Lavery, C.Ss.R

ORDENAÇÃO13 Pe. Francisco Evaristo Marcos
02  Pe. Eduardo Fabrício D. Cruz, INJ14 Pe. Francisco Rodrigues de Souza
06  Mons. Fco. Manfredo Thomaz Ramos16 Frei João Rdo Batalha Júnior, OFMconv
17  Pe. Antonio Marcos M. Nascimento, CM16 Pe. Francisco Mirton Bezerra de Lavor
17  Pe. Fco Ivo Sousa Nascimento, CM17 Pe. Leonardo H. de Almeida Wágner
20 Pe. Wilson Fernandes da Silva17 Diác. José Gilson e Silva
25 Pe. Sergio Giacinto Cometti, FN17 Pe. José Alexandre Brandão Menezes

18 Pe. Antônio Furtado Sobrinho, CCSh
18 Pe. Jean Nogueira Moreno
19 Pe. João Pessoa de Carvalho
19 Pe. Pedro Vicente Ferreira, SJ
19 Pe. Abel Jakson Peixoto Lima
19 Pe. Francisco das Chagas Martins
20 Pe. Marcelo Silva Holanda
21 Diác. Joaquim Lima Júnior
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abordado foi “A Exortação Homenagem ao Padre 
Apostólica Evangelli Gaudium do 

Abel Papa Francisco e sua incidência na 
No dia 5 de março de 2014, o formação permanente dos 

reverendíssimo Pe  presbíteros”.  

Peixoto Lima recebeu a Comenda 6 
de Março, a maior honraria do 
município de Horizonte, justa 
homenagem a homens e mulheres Será de 24 a 27 de março, na 
que  c on t r i b u í r am  c om  o  Vila Loyola dos padres jesuítas, na 
desenvolvimento da cidade. Pe. Praia do Presídio, em Iguape, o 
Abel foi pároco de Horizonte de Encontro dos Padres com mais de 
1988 a 1997, sendo o primeiro 11 anos de ordenação. O tema 
padre após a emancipação do também será “A Exortação 
município. A Solenidade de Apostólica Evangelli Gaudium do 
entrega da Comenda foi realizada Papa Francisco e sua incidência na 
no Centro Cultural Tasso Jereissati formação permanente dos 
em Horizonte e contou com a presbíteros”.  A confirmação de 
presença do Prefeito Manoel presença é na Sala da Comissão 
Gomes de Farias Neto e demais Arquidiocesana do Clero, na Cúria 
autor idades do munic íp io. Arquidiocesana ou com a Equipe de 
Atualmente Pe. Abel é chanceler da Coordenação.
Arquidiocese de Fortaleza e pároco 
da Igreja do Pan- Americano. 

Faleceu na manhã do dia 7 de 
março, o padre Werlen Arcanjo 
de Oliveira Campos. Seu corpo 
foi velado na Igreja Nossa 

Aconteceu com a presença do Senhora Aparecida, Praia do 
senhor arcebispo, de 10 a 13 de Futuro e no dia 8, na Igreja Nossa 
m a r ç o ,  n a  P o u s a d a  d o s  Senhora de Lourdes, Dunas, da 
Capuchinhos, em Guaramiranga, o qual era Administrador Paroquial, o 
Encontro dos Padres com mais de 5 senhor arcebispo de Fortaleza, 
a 10 anos de ordenação. O tema dom José Antonio presidiu a Missa 

.  

 
 

Abel Jakson

Com mais de 11 anos de 
ordenação

PASCOM da Paróquia São Pio X.

Padre Werlen Arcanjo 
de Oliveira CamposEncontros 

Presbiterais 

De 5 a 10 anos de ordenação
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de Corpo presente. O corpo ddo 
Padre Werlen Arcanjo foi 
sepultado no Cemitério Jardim 
Metropolitano, em Fortaleza, mas 

O chanceler da Arquidiocese 
ele – esta é a nossa fé e esperança 

de Fortaleza, padre Abel Jakson 
– está na casa do Pai “Hoje mesmo 

Peixoto Lima, e o secretário do 
estarás comigo no Paraíso” (Lc 23, 

arcebispo metropolitano de 
43).

Fortaleza, padre Rafhael Silva 
Padre Werlen Arcanjo de Maciel, solicitam aos párocos e 

Oliveira Campos é filho de Manoel vigários paroquias que respondam 
Arcanjo de Oliveira e Isabel Cesário ao “Questionário Estatístico 
Campos de Oliveira. Nasceu no dia Geral Anual”, enviado pela 
7 de agosto de 1977, em Arez, RN. Nunciatura Apostólica do Brasil. 
Foi ordenado padre no dia 9 de 

A Nunciatura solicita os dados 
novembro de 2007.

do ano de 2013. O Questionário 
29/12/2007 – Foi vigário deve ser respondido e devolvido 

paroquial de Guanacés, em 2007; até o dia 4 de abril de 2014 para o 
do Mucuripe, em 2008; pároco da e-mail: perafhael@hotmail.com. 
P a r ó q u i a  N o s s a  S e n h o r a  

A Nunciatura Apostólica 
Aparecida, bairro Vicente Pinzon, 

espera que o resultado seja 
de 8/12/2009 a 26/12/2013, 

enviado no dia 15 de abril. O 
quando foi nomeado Vigário 

documento para 
Paroquial da Paróquia Nossa 

em 
Senhora de Lourdes, no bairro 
Dunas. Em 13 de janeiro deste ano, 

Informações: Padre Abel (85) 
o senhor arcebispo o nomeou 

33888701; Padre Rafhael (85) 
Administrador Paroquial desta 

3290-1045 e 4012-8150.
última paróquia. 

A Arquidiocese de Fortaleza 
se une em oração agradecendo à 
sua família e a Deus o dom da vida 
e sua entrega no exercício dos 
ministérios diaconal e presbiteral. 

A Comissão da Causa de 
Que Deus o tenha acolhido, Beatificação e Canonização de Dom 

bem com ao Frei Batista, na Antônio de Almeida Lustosa, que 
plenitude do Reino. foi o segundo arcebispo de 

Questionário da 
Nunciatura Apostólica 

Peregrinação de Dom 
Lustosa pelo Ceará

Download pode feito 
no site da Arquidiocese de Fortaleza, 
Documentos Arquidiocesanos.
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Fortaleza, esteve em Paracuru no janeiro com o decreto 99 do ano de 
dia 16 deste mês para relembrar as 1954, por Dom Antônio, então 
peregrinações do arcebispo pelo arcebispo de Fortaleza e foi 
interior do estado. Na cidade inaugurada em 14 de fevereiro com 
praiana, a Comissão foi recebida a posse do primeiro pároco Pe.  
pelo pároco da paróquia de Francisco Mirton Bezerra de Lavor.
Paracuru, o padre José Wilson Na ocasião, a relações 
Freitas Cezar, que fez uma prévia públicas da Comissão,  Conceição 
com todos os fiéis, convocando-os Rodrigues, pegou relatos de alguns 
para a Celebração Eucarística dos fiéis. De acordo com a dona Maria 
40 anos de falecimento do do Carmo de Oliveira, de 82 anos, 
religioso, destacando todas suas Dom Lustosa era um santo dotado 
obras religiosas, culturais e sociais. de muita bondade e humildade, e 

No ato da Santa Missa o padre D. Raimundinha  Valões, de  40 
Wilson pediu que a assembleia anos, ressaltou a maneira como o 
alçasse os santinhos do religioso arcebispo dormia, pois mantinha a 
distribuídos pela comissão e todos cama intacta,  do mesmo  jeito. 
lessem a oração no verso e Outra devota, dona Ana Martins, 
s o l i c i t a s s e m  u m a  g r a ç a .  d isse que beijou o anel do religioso 
Conceição Rodrigues solicitou do e recebeu o certificado de 
padre que fosse formado um grupo catequista de suas mãos.  
na  c omun i dade  pa ra  da r  Dom Antônio foi arcebispo de 
informações e colher as graças Fortaleza de 1941 a 1963. Já em 
para ser repassadas à cúria  da 1941, como um intimorato 
Arquidiocese de Fortaleza. cumpridor dos sagrados preceitos, 

O objetivo da Comissão deu início às suas visitas pastorais.  
formada pelas Irmãs Josefinas O primeiro município que visitou foi 
Margarida Sales e Marinha, pelos Redenção e manteve contato com o 
leigos Zenaide Oliveira e professor vigário e os fiéis e depois partiu 
Francisco Felipe Filho, além das para outra cidade revertendo em 
relações públicas Conceição cada região que tinha Igreja a ser 
Rodrigues, foi voltar a peregrinar transformada em paróquias. Ao 
pelos sertões cearenses visitando mesmo tempo se preocupava em 
as paróquias, revivendo os observar a fauna e a flora do lugar 
princípios evangélicos deixados por colhendo espécies raras para 
Dom Lustosa. A Paróquia de selecioná-las e estudar a sua 
Paracuru foi criada em primeiro de importância, pois além de se 
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preocupar com os fatos relativos ao Comissão, Conceição Rodrigues, 
povo e suas manifestações foi celebrada solenemente, no dia 
rel ig iosas, o arcebispo se 10 de fevereiro,  a Santa Missa  em 
interessava com a geografia e o gratidão ao religioso na Paróquia 
habitat das cidades interioranas.      Nossa  Senhora da Piedade,  

transmitida  pela rádio Dom Bosco 
e coordenada pela irmã Neiva com 
uma estimativa de mais de dois mil Na Igreja de Fátima, no dia 11 
fiéis que vieram celebrar esse de fevereiro, dia de Nossa Senhora 
momento litúrgico. O padre Chicão, de Lourdes, foi realizado o 
da rádio Milícia de Nossa Senhora encerramento das comemorações 
da Conceição, em São Paulo, alusivas a Dom Antônio de Almeida 
presidiu a Santa Eucaristia e fez Lustosa. Foi celebrada uma missa 
uma grande alusão à vida de solene presidida pelo pároco padre 
santidade de Dom Lustosa. O Ivan Sousa que com uma boa 
professor Felipe, um dos mais acolhida recebeu a comissão da 
novos integrantes da Comissão, fez causa. O padre Ivan fez referência 
a prece sonetada orando  para que ao decreto da criação da Paróquia 
Dom Lustosa seja levado aos N. Sra. de Fátima, criado por Dom 
altares. No final foi cantada a Lustosa, no dia 14 de setembro. 
Oração do Anjo, de autoria de Dom Integrante da Comissão, Irmã 
Lustosa.Margarida Sales fez um breve 

História. No dia 11 de histórico sobre a vida do religioso e 
fevereiro de 1886, data que as representantes da Comissão 
assinala o aniversário da primeira ouviram depoimentos de pessoas 
aparição da Imaculada em batizadas, crismadas, receptivas, e 
Lourdes, foi nesse dia  que  Dom graças alcançadas, e distribuíram 
Antônio de Almeida Lustosa  santinhos com a imagem e a 
nasceu,  na cidade de São João Del oração do religioso. Nesse dia, o 
Rei, Minas Gerais. Dom Antônio foi Santuário de Fátima estava muito 
arcebispo de Fortaleza em 05 de fes t ivo,  po is  também era 
Novembro de 1941 e nela homenageado São Camilo pela 
permaneceu até 29 de maio de Pastoral da Saúde, e era rezada a 
1963. Hoje se encontra em novena de Santo Antônio com 
processo de beatificação e distribuição de pães.
canonização em Roma.Durante as celebrações, de 

acordo com a relações públicas da 

Atos Litúrgicos na Capital 

Conceição Rodrigues, pela Comissão de 
Dom Lustosa
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Catequese Quaresmal Catequese Regional

1º Encontro de Testemunho de 
Esperança com a Juventude

Nos dias 7, 8 e 9 de março 
aconteceu na Diocese de Quixadá, 
no Centro Diocesano de Pastoral, o 
Encontro com as Coordenações Aconteceu na Catedral  
Catequéticas das nove Dioceses Metropolitana de Fortaleza no dia 8 
que compõem o Regional Nordeste de março, às 16 horas, o 1º 
I, continuando a reflexão sobre a Encontro de Testemunho de 
temática da Iniciação à Vida Cristã Esperança com a Juventude. A 
– 2º Tempo, Etapas 2 e 3.abertura foi feita pelo Padre 

Com a presença das nove Rafhael Silva, reitor do Seminário 
Dioceses, fato que nos traz muita Propedêutico que falou da 
alegria, este Encontro foi um importância do encontro que terá o 
grande momento de partilha e de seu grande momento em agosto 
reflexão a cerca desta temática que com a Semana Missionária da 
já vem sendo trabalhada desde a Juventude e a Jornada Vocacional.
última Semana Brasileira de Após a abertura, Dom José 
Catequese, ocorrida no ano de Antonio, arcebispo da Arquidiocese 
2009.de Fortaleza deu início ao Encontro 

Conforme foi conversado no com a Juventude. Ele falou que 
ú l t imo  encont ro  fo i  dada  devemos nos apegar às  grandes 
continuidade aos trabalhos esperanças que duram para 
referentes à temática da Iniciação sempre e não a esperanças 
à Vida Cristã, tão falada e discutida passageiras. Refletiu que o Espírito 
nestes últimos anos, porém ainda Santo é o Amor de Deus derramado 
muito desafiadora. Para tanto, em nossos corações, que a 
foram convidados para auxiliar e s p e r a n ç a  d e  D e u s  n ã o  
nesta reflexão Dom Javier, bispo da decepciona, mas se realiza. O 
Diocese de Tianguá e referência encontro foi encerrado com a 
para a Catequese no Regional Celebração Eucarística. As fotos do 
Nordeste 1 e Pe. Filipe, da Diocese Primeiro Encontro estão no site da 
de Tianguá, que durante os dois Arquidiocese de Fortaleza. Os 
dias do encontro nos conduziram próximos encontros serão nos dias 
rumo a uma catequese toda ela 15 e 29 de março e no dia 5 de abril.
com inspiração catecumenal.
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Todos os presentes são u m  m a i o r  e m p e n h o  n o  
unânimes em afirmar que existe conhecimento e divulgação deste 
urgência em ser implantado esse “ p r o c e s s o  d e  i n s p i r a ç ã o  
projeto de maneira radical em catecumenal”, como nos falam 
todas as dioceses do Regional. Não tantos documentos da Igreja, 
podemos mais caminhar com o como Estudos da CNBB 97, RICA e 
modelo de catequese existente em Diretório Nacional da Catequese, 
nossas paróquias e comunidades. entre outros.
Ao mesmo tempo, percebe-se Nosso próximo encontro será 
claramente a falta de preparo de nos dias 16, 17 e 18 de maio de 
nossos catequistas para assumir 2014. Nesses dias acontecerá o 
es ta  missão tão  árdua e  seminário sobre a Exortação 
desafiadora. Apostólica Pós-Sinodal Verbum 

No último dia, domingo pela Domini, do Santo Padre Bento XVI. 
manhã, foram formadas duas Esse encontro deverá acontecer 
comissões para discutir algumas em Fortaleza e contará com a 
questões práticas que nortearão os presença das demais dioceses que 
próximos encontros do Regional. compõem o Regional.
São elas:

1) Quais as apreciações 
sobre o processo de catequese em 
estilo catecumenal?

2) Q u a i s  a s  CEBs: 
possibilidades que podemos 
visualizar a partir deste processo 
de iniciação? A Verbo Filmes acaba de 

3) Q u a i s  o s  lançar o DVD “Memória do 13º 
c o m p r o m i s s o s  q u e  s e r ã o  Intereclesial de CEBs”. Com o tema 
assumidos a partir do Encontro? “Justiça e profecia a serviço da 

Cada Diocese presente saiu vida”, o evento reuniu, de 7 a 11 de 
com o compromisso de estudar, janeiro, em juazeiro do Norte (CE), 
aprofundar e dar passos concretos mais de 5 mil pessoas. “Juazeiro do 
em relação à implantação do Ritual Norte, terra de missão do padre 
de Iniciação Cristã de Adultos – Cícero, rincão acolhedor de tantos 
RICA. Várias iniciativas já vêm romeiros e romeiras, torna-se 
sendo feitas em várias dioceses, palco de um dos maiores eventos 
mesmo assim, faz-se necessário da Igreja Latino-americana”, diz 

Jocelio Sousa
Secretário da REM. Nossa Senhora da 

Conceição

 DVD “Memória 
do 13º Intereclesial ” 
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um trecho da apresentação do Tel.: (11) 5182.5744;  3774.6025
D V D . Email:  
No mês de janeiro de 2014, em 
meio às comemorações dos 
cinquenta anos do Concílio 
Vaticano II, esse Intereclesial 
aconteceu sob o signo de um novo 
tempo, de uma verdadeira 
primavera eclesial iniciada com a 
eleição do papa Francisco. Na No dia 28 de fevereiro, 
mensagem aos participantes desse representantes das pastorais 
evento, Francisco afirma que as s o c i a i s  e  o r g an i smos  d a  
CEBs “trazem um novo ardor Arqu id iocese  de  For ta leza  
evangelizador e uma capacidade visitaram a Comunidade Alto da 
de diálogo com o mundo que Paz, no bairro Vicente Pinzon, 
renovam a Igreja”. região leste de Fortaleza. O 

objetivo da visita foi ouvir e prestar Com este DVD é possível 
solidariedade às famílias da visitar e revisitar este Intereclesial 
comunidade que, na manhã do dia que, como disse dom Fernando 
20 de fevereiro, tiveram suas casas Panico, bispo de Crato em sua 
derrubadas após ação violenta da homilia final, “foi um grande 
polícia militar. As casas foram Pentecostes na caminhada da 
demolidas a mando da Prefeitura Igreja”.
Municipal de Fortaleza para dar 
espaço à construção de um 
conjunto habitacional com cerca de 
um mil e quatrocentas moradias - Homilia de Dom Fernando Panico, 
para as comunidades do Titanzinho na Celebração de Abertura 
e do Serviluz. O que os moradores (8min30); 
exigem é a garantia de um local 

- Carta do Papa Francisco (5min); para morar e de que seus nomes 
- A Espiritualidade Romeira - Ir. sejam incluídos na relação 
Annette Dumoulin (13min); daqueles que se beneficiarão do 

conjunto habitacional.- O Filho do Homem e as CEBs - Frei 
As famílias, cuja maioria foi Carlos Mesters (14min).

acolhida na ocupação vizinha, 
Realização: Verbo Filmes Raízes da Praia, relataram que a 

Pedidos e informações: Prefeitura havia dado um prazo até 

Pastorais Sociais 
Visitam o Alto Da Paz

A produção traz ainda: 

verbofilmes@verbofilmes.org.br
www.verbofilmes.org.br
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o d ia  15 de março para suas casas de volta.
desocuparem a área de forma Os membros das pastorais 
pacífica, porém a população não sociais representados pelo Centro 
esperava que a desapropriação de Defesa e Promoção dos Direitos 
viesse antes do prazo combinado. Humanos da Arquidiocese de 
“Fomos enganados e e les Fortaleza (CDPDH), pela Agência 
(Prefeitura) descumpriram o de Notícias Esperança (AnotE), 
acordo feito. Foram eles que pelo Curso de Verão na Terra do 
causaram toda essa violência”, Sol, pela Pastoral Carcerária e pela 
relataram alguns moradores. Ainda Cáritas Arquidiocesana ouviram 
disseram que viveram momentos atentamente os relatos, apelos, 
de terror e compararam a ação da lamentos e exigências das famílias 
polícia a uma operação de guerra. e repudiam a ação violenta da 
“Fomos pegos de surpresa, fomos polícia de desrespeito à pessoa 
acordados de forma repentina, às humana. A visita resultará na 
seis horas da manhã, com armas divulgação de uma carta de apoio 
na nossa cara, tiros de borracha e às famílias e a exigência de a 
cachorros da polícia. Não deu Prefeitura dar uma solução rápida e 
tempo de retirarmos todos os viável às quatrocentas famílias que 
nossos pertences. O que foi esperam voltar a viver em paz. 
possível a gente tirou, o que não Segundo padre Luís Sartorel, 
deu o trator passou por cima, sem assessor das Pastorais Sociais da 
pena”, relatou dona Rosilene Arquidiocese de Fortaleza, o que 
Gomes Lobão, moradora da está sendo questionado é a falta de 
ocupação desde setembro de diálogo e respeito à pessoa 
2013. humana. “Essas famílias não 

No local apenas ruínas e deveriam ter sido despejadas 
restos de madeira ficaram para dessa maneira. Isso não é de Deus. 
contar a história. A única Repudiamos ações como estas”. 
alternativa dada até aquele “As Pastorais Sociais e Organismos 
momento pela Prefeitura e divulgarão uma nota de repúdio a 
Fundação  Hab i tac iona l  de  esse despejo e a todos os outros 
Fortaleza (HABITAFOR) é o que possam vir a acontecer. Não se 
deslocamento das famílias para pode aceitar isso”, concluiu.
abrigos, que ainda não se sabe Jeane Freitas, da Rede AnotE
onde serão, o que, no entanto, não 
é a solução. As famílias exigem 
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Perspectivas da ação Pastoral dos Surdos
pastoral em favor da 

Relatório do Encontrão 
Vida e Dignidade!” No dia 23 de fevereiro de 

2014, das 8h às 17h, no Centro de A Pastoral do Povo da Rua da 
Pastoral Maria Mãe da Igreja foi Arquidiocese de Fortaleza realizou 
realizado o Encontrão da Pastoral nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro de 
dos Surdos da Arquidiocese de 2014, no Centro de Pastoral Maria 
Fortaleza.Mãe da Igreja, sua VIII Assembleia 

O encontro teve como tema: de Pastoral.
Jovens Surdos, como está sua 

Durante  a  assemble ia  Vida? A Formação sobre o tema foi 
tivemos a oportunidade de ministrada pela palestrante Perola, 
revisitar a missão pastoral, da Comunidade Rabôni de Maria e 
perceber o caminho que fizemos participante da Paróquia Mãe 
com o povo da rua nestes 10 anos; Santíssima. Também contamos 
ver o chão em que vivemos com com a presença do nosso diretor 
análise de conjuntura, buscando espiritual Pe. Pedro Rodrigues, do 
ser sal e luz nas mais variadas Pe. Apolônio que se fez presente 
situações; fortalecer a comunidade devido a um evento do ECC que 
que luta pela justiça a partir dos estava tendo no mesmo local. 
p r i n c í p i o s ,  d i r e t r i z e s  e  Então o convidamos para fazer 
metodologia. Tivemos como uma retrospectiva de todo trabalho 
assessores Pe. Ermanno Allegri e Ir. que ele acompanhou no início da 
Cristina Bove, coordenadora Pastoral dos Surdos aqui em 
nacional da Pastoral. Fortaleza, no ano de 1999. 

Par t i c ipamos da  Adoração  Participamos de momentos de 
juntamente com o ECC da Paróquia mística e celebrações, reafirmando 
de Santa Luzia. Tivemos momento nosso compromisso de seguimento 
de partilha com os surdos e os a Jesus a serviço da vida. 
Interpretes na Roda de Conversa, Informações com Fernanda 
sobre temas sociais. O encontro Gonçalves,  secretária da Pastoral 
terminou com a Santa Missa, do Povo da Rua. Telefone: (85) 
presidida pelo nosso diretor 3388 8706.
espiritual.
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Retiro de Carnaval 

Regional Nordeste I
Pastorais Sociais

esse  ano  assumamos  um 
planejamento mais consequente a De 2 a 4 de março, no 
partir da necessidade de nossa Instituto Cearense de Educação de 
articulação, por isso esperamos Surdos, aconteceu o Primeiro 
que todos façam o maior esforço Retiro de Carnaval para Surdos 
para poder participar, chegando realizado pela Pastoral dos Surdos 
s e x t a - f e i r a  à  n o i t e  p a ra  da Arquidiocese de Fortaleza que 
começarmos com o jantar. Devem teve como objetivo evangelizar os 
participar cinco pessoas por surdos no amor de Deus. O retiro 
diocese. O custo total é de R$ contou com a presença de 80 
60,00, por pessoa, sexta a pessoas e o encerramento foi feito 
domingo.com missa presidida pelo nosso 

Pauta da Assembléia:diretor espiritual, Pe. Pedro 
1. Momento de acolhimento e Rodrigues.

Mística;
2. Analise de conjuntura: 

cenário político, social e eclesial 
(nacional e estadual) – desafios e 
perspectivas;

A Comissão Episcopal para o 3 .  A v a l i a ç ã o  a ç õ e s  
Serviço da Caridade, Justiça e Paz desenvolvidas em 2013;
do Regional Nordeste I divulgou 4, Planejamento ano 2014 a 
uma carta-convite, comunicando a partir dos desdobramentos da 
realização de uma Assembleia VSSB e Tribunal Popular.
Regional para nos ajudar a refletir e Os nomes dos participantes 
programar nossos trabalhos.  2013 pode ser enviado por telefone: (85) 
foi um ano particularmente 3231-4783 ou pelos e.mails: 
importante. A Semana Social  ou  
Brasileira e o Tribunal Popular  .
foram eventos que o marcaram e 
t e r ã o  d e s d o b r a m e n t o s  Aurilene Vidal e Regilvânia 
significativos em 2014. O encontro Mateus, da coordenação colegiada 
será de 28 a 30 de março. O local das Pastorais Sociais do Regional 
será o sítio Woopila, na Rua Manoel Nordeste 1.
Pereira, 4810, Maracanaú/Horto, 
CE.

Na Assembleia do ano 
passado foi dada a sugestão de 

a u r i l e n e v i d a l @ g m a i l . c o m
reginha@caritas.org.br
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Comunidade Católica 
Shalom

“Renascer” apresenta 
números recordes

2014 - Ano Centenário 
da Obra Internacional 
de Schoenstatt

atendido pessoalmente. Ao todo 
o i t o c e n t a s  p e s s o a s  s e  
confessaram, em preparação à 
Quaresma, e novecentos e 
quarenta e sete participantes 
foram atendidos no Ministério de 
Oração e Aconselhamento.

O Renascer, retiro de carnaval “A Comunidade Católica 
mais tradicional de Fortaleza, Shalom se alegra por colaborar na 
promovido pela Comunidade cultura de paz durante o carnaval. 
Católica Shalom, terminou sua O maior fruto que contemplamos 
edição 2014 com números são os de vidas e famílias 
animadores. Uma média de trinta transformadas durante o Renascer 
mil participantes passou pelo 2014”, avaliou Tobias Cortez, da 
ginásio Paulo Sarasate nos três organização do evento.
dias da festa momina. Endereço dos Centros de 

O Centro de Hematologia e E v a n g e l i z a ç ã o  S h a l o m :  
Hemoterapia do Ceará (HEMOCE) http://www.comshalom.org/centr
comemora o número de bolsas de os-fortaleza/
sangue coletadas. Nos três dias do 
evento foram colidas quatrocentas 
e onze bolsas, cento e cinquenta a 
mais em relação ao ano passado. A 
solidariedade foi traduzida também 
na arrecadação de alimentos não 
perecíveis. As obras de promoção 

“Quantas vezes na história humana e missionária do Shalom 
universal, fatos pequenos e compartilharão as duas toneladas e 
insignificantes, converteram-se meia de donativos angariados no 
em grandes acontecimentos.” Esta retiro.
frase pronunciada pelo fundador, Quem foi ao Renascer, além 
Padre José Kentenich, em 18 de de participar de atividades 
outubro de 1914, durante a Aliança comunitárias como Celebrações 
de Amor, em Schoenstatt, na Eucar í s t i cas ,  adoração  ao  
Alemanha, comprovou-se como San t í s s imo  Sac ramen to  e  
uma profecia: no dia 18 de outubro pregações também pôde ser 

Boletim Informativo - março de 2014

³Comunicação

36



de 2013, abriu-se o Ano Centenário motivos para convidar toda a 
de Fundação da Obra Internacional Igreja do Brasil para participar 
de Schoenstatt. conosco das alegrias e graças 

desse ano jubilar e glorificar a Deus 
Trino que atua constantemente nos 
pequenos Santuários, por meio da 
presença atuante da Mãe e Rainha São 100 anos de presença 
de Schoenstatt, comprovando as missionária na Igreja dos cinco 
palavras do Pe. Kentenich, no dia continentes, com cerca de 200 
da Fundação: “Não seria possível Santuários filiais, réplicas do 
que a Capelinha de nossa Santuário Original, e milhares de 
Congregação se tornasse nosso “Santuários Peregrinos”, a Mãe 
Tabor, no qual se manifestem as Peregrina, que só no Brasil, está 
magnificências de Maria? Sem presente mensalmente junto a 
dúvida, maior ação apostólica não mais de 12 milhões de pessoas.
podemos realizar, herança mais São mais de 20 ramificações 
preciosa não podemos legar aos do Movimento Apostólico de 
nossos sucessores do que mover Schoenstatt, orientando pessoas 
Nossa Senhora e Rainha a em todos estados de vida e de 
estabelecer aqui, de modo todas as idades. Quase uma 
especial, o seu trono, distribuir dezena de pessoas com o processo 
seus tesouros e realizar milagres de beatificação em andamento, 
da graça.”destes, dois são beatos e uma 

venerável, testemunham que a 
espir i tual idade mariana de 
Schoenstatt, com uma pedagogia 
própria, responde as inquietações Ao longo deste ano do 
de nosso tempo, conduz a um centenário da Aliança de Amor, em 
encontro pessoal com Deus e ajuda todo o Brasil, em várias paróquias, 
no serviço desprendido aos dioceses e santuários, haverá 
demais. celebrações e eventos de ação de 

graças e de compromisso com os 
novos cem anos de história, 
culminando com uma grande Desses cem anos de história, 
celebração internacional em 78 anos com uma participação 
Schoenstatt/Alemanha e em Roma intensa e frutuosa na Igreja do 
de 12 a 26 de outubro de 2014.Brasil. Sem dúvida, temos muitos 

Temos muitos motivos para 
celebrar este Ano da Graça

Celebrações de abertura do 
Ano Centenário

Partilha das bênçãos jubilares
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E m  F o r t a l e z a  Metropolitana de Fortaleza, no 
celebraremos o Centenário em Centro. 
nível estadual, Ceará e Piauí. Em sua Carta o arcebispo 

Data: 18 de maio de 2014. ass im se expressa:  “Esta 
Local: Ginásio de Esportes do caminhada quaresmal quer ser a 

Colégio Santo Tomás de Aquino. e x p r e s s ã o  e x t e r n a  e  a  
Endereço:  Rua  Már io  oportunidade para fazer um 

Mamede, 750 (atrás da Igreja caminho mais profundo, a partir do 
Nossa Senhora de Fátima) coração de cada pessoa humana: 

Bairro Fátima, Fortaleza “Convertei-vos e crede no 
Horário: Das 08 às 17 horas Evangelho” (Mc 1,15)”. 
S. Missa concelebrada: Às Duran te  a  Caminhada  

11 horas. Pen i tenc ia l  haverá  ges tos  
Venha celebrar conosco concretos, como uma cruz nos 

esse dia de ação de graças! ombros dos fiéis para recordar 
A Casa de Formação do como o Senhor Jesus Cristo tomou 

Movimento fica no bairro Cidade sobre si todos os pesos da 
dos Funcionários, Paróquia Nossa humanidade para redimi-la e 
Senhora da Glór ia .  Fone:  confissões para os fiéis que 
(85)3242-4269. desejarem. O arcebispo para tanto 

Irmã Neiva Maria Pavlak solicita aos presbíteros, na Carta 
Circular, que se façam presentes e 
disponíveis para atendimento às 
confissões durante a Caminhada 
Penitencial.

Por orientação do arcebispo, 
O Arcebispo Metropolitano de para que o maior número possível 

Fortaleza, Dom José Antonio de fiéis possa participar, as 
Aparecido T. Marques, convida celebrações do terceiro domingo da 
através de uma Carta Circular, Quaresma nas igrejas se façam nas 
todos os fieis de Fortaleza a tardes e noites dos dias 22 e 23 de 
participarem, no dia 23 de março, março, ficando reservada a manhã 
3º Domingo da Quaresma, com do dia 23 para esta manifestação 
início às 7 horas, da Caminhada comum de conversão da Igreja de 
Penitencial 2014 que será da Igreja Fortaleza.
Nossa Senhora da Saúde, no Contatos:  Pe. Ivan de Souza, 
Mucur ipe ,  a té  a  Catedra l  responsável pela Liturgia, (85) 

Caminhada 
Penitencial
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3227 5215;  Pe. Alderi Leite, a d v o g a d a  d o  N ú c l e o  d e  
pároco do Mucuripe (85) 3263 Enfrentamento ao Tráfico de 
1538; Pe. Clairton Alexandrino, Pessoas do Estado do Ceará que faz 
pároco da Catedral (85) 3231 parte da Secretaria de Justiça e 
4196. Cidadania do Estado do Ceará; Dr. 

Lucas Guerra Carvalho de Almeida, 
advogado do Centro de Defesa e 
Promoção dos Direitos Humanos da 
Arqu id iocese  de  For ta leza  

A Campanha da Fraternidade (CDPDH). Os participantes da 
2014 (CF 2014) “Fraternidade e mesa falaram das experiências de 
Tráfico Humano” foi aberta combate ao tráfico humano no 
oficialmente no dia 6 de março pelo Ceará e a relevância do tema da CF 
arcebispo metropolitano de 2014 para a sociedade e a Igreja.
Fortaleza, dom José Antonio, Dom José Antonio iniciou a 
durante uma entrevista coletiva, coletiva lendo a  
no Centro de Pastoral Maria Mãe da ao povo brasileiro sobre a 
Igreja. A mesa da coletiva contou Campanha da Fraternidade 2014. 
c o m  a  p r e s e n ç a  d o s  Em seguida reforçou a mensagem 
representantes de setores eclesiais do papa Francisco quando diz “Se, 
e civis relacionados ao tráfico depois, descemos ao nível familiar 
humano, como Irmã Bete, e entramos em casa, quantas 
coordenadora da Rede um Grito vezes aí reina a prepotência! Pais 
Pela Vida e da Conferência dos que escravizam os filhos, filhos que 
Religiosos do Brasil – Fortaleza escravizam os pais; esposos que, 
(CRB); Irmã Eléia Scariot, esquecidos de seu chamado para o 
coordenadora da Pastoral dos dom, se exploram como se fossem 
Migrantes da Arquidiocese de um produto descartável, que se 
Fortaleza; Rosélia Follmann, usa e se joga fora; idosos sem 
representante da Equipe de lugar, crianças e adolescentes sem 
Campanhas e do Fundo de voz”. O arcebispo lançou o seguinte 
Solidariedade da Arquidiocese de questionamento: uma pessoa 
Fortaleza; Dra. Juliana de Sá idosa que é forçada a usar toda sua 
Pereira Gonçalves Pacheco, chefe aposen tado r i a  pe l os  seus  
d a  D e l e g a c i a  d e  D e f e s a  familiares não é uma forma de 
Institucional da Policia Federal; escravidão?
Dra. Ana Cristina Carneiro, 

CF 2014

mensagem do papa 
Francisco
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Tema da Campanha

CF 2014 em Fortaleza

Objetivo da Campanha

Francisco Vladimir 

Luta contra o tráfico Rádio Dom Bosco

são aliciadas com falsas promessas 
de melhores condições de vida em “Fraternidade e Tráfico 
outras cidades do Brasil ou em Humano” é o tema da Campanha 
outros países. Por isso, o tráfico da Fraternidade 2014, escolhido 
humano é f requentemente pela Conferência Nacional dos 
vinculado à migração, sobretudo Bispos do Brasil, CNBB, para nossa 
quando o migrante está sob reflexão, sobretudo, na Quaresma. 
alguma forma de ilegalidade O tema não é só de interesse para 
dentro ou fora do país.os fiéis católicos, mas para toda a 

sociedade, independente de raça, 
cor ou religião, pois trata de um dos 
modos atuais de escravidão, fruto A abertura da CF-2014 na 
da cultura que vivemos. O lema é Arquidiocese de Fortaleza foi 
inspirado na Carta aos Gálatas: “É realizada em dois momentos: no 
para a liberdade que Cristo nos dia 5 de março, Quarta-feira de 
libertou” (5,1). Cinzas, dando inicio ao tempo da 

Q u a r e s m a ,  n a  C a t e d r a l  
Metropolitana de Fortaleza, 
aconteceu uma Missa presidida por A CF-2014 tem como objetivo 
Dom José Antonio Aparecido Tosi geral identificar as práticas de 
Marques, arcebispo de Fortaleza; tráfico humano em suas várias 
no dia 6 de março, uma coletiva de formas e denunciá-lo como 
imprensa no Centro de Pastoral violação da dignidade e da 
Maria Mãe da Igreja.  As fotos liberdade humana, mobilizando 
estão no site da Arquidiocese. cristãos e a sociedade brasileira 
Informações [85] 3388.8701 para erradicar esse mal, com vista 
Secretariado de Pastoral.ao resgate da vida dos filhos e das 

filhas de Deus. 

Os criminosos deste tráfico 
A Rádio Dom Bosco, 96.1, 

exploram pessoas de várias 
realizou no domingo, 9 de março, 

atividades: construção, confecção, 
primeiro domingo da Quaresma, na 

entretenimento, sexo, serviços 
Paróquia Nossa Senhora da 

agrícolas e domésticos, adoções 
Piedade, no bairro Joaquim Távora, 

ilegais, remoção de órgãos dentre 
em Fortaleza, a tradicional missa 

outras. As vítimas normalmente 
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dos ouvintes. Com o tema pâncreas. Nem precisei fazer 
“Mulheres da modernidade” a rádio cirurgia. O Terço da Misericórdia e 
destacou o dia internacional da as minhas orações me curaram”, 
mulher e homenageou a todas as afirmou a ouvinte, que há mais de 
mulheres. quatro anos sintoniza a 96.1.

 Antes da celebração foi Durante a celebração os pais 
realizado um momento de oração, puderam deixar as crianças, no 
o Terço da Misericórdia, com o Frei espaço destinado a elas, a Rádio 
Jurandir Caetano, em que as Criança. Funcionando das 15h às 
pessoas puderam rezar e colocar as 17h30, a garotada se divertiu com 
suas intenções e pedidos de graças. segurança e ainda aprendeu os 
Geraldite Mendes, 49, costureira, ensinamentos de Cristo. 
diz renovar a fé ao participar do  Após a missa, no espaço de 
Terço da Misericórdia. “É uma convivência, localizado ao lado da 
maravilha, é muito gratificante Igreja, foi realizado o lançamento 
participar deste momento do terço do livro “Faíscas que não se 
e com os padres. Estou saindo apagam”, de autoria do padre 
daqui mais renovada”, disse. Valdemar Pereira, que fez questão 

 A missa foi celebrada pelos de autografar os exemplares para 
sacerdotes: Gilberto Silva, Frei os leitores. Já o cantor e 
Jurandir Caetano, Valdemar compositor, Naldo José, foi atração 
Pereira, Ricardo Raimundo e da missa deste mês de março e 
Fernando Antônio. Durante a colocou todos para louvar e dançar 
homilia foi destacada a importância com o seu forró In Deus.
do jejum e da vivência do tempo  O objetivo da Rádio Dom 
quaresmal, iniciados na quarta- Bosco é educar e evangelizar para o 
feira de cinzas. encontro com Deus e o exercício da 

 Mi lhares de ouvintes cidadania. A missa dos ouvintes é 
participaram da missa para um dos diversos projetos que 
agradecer a Deus as inúmeras levam alegr ia e oração à 
bênçãos e graças alcançadas. A comunidade. A próxima missa já 
dona de casa, Maria Suzete, 61, tem data marcada, vai acontecer 
saiu do bairro Canidezinho com no dia 6 de abril, a partir das 14 
uma caravana para participar da horas.  Equipe de Jornalismo - 
missa. Ela disse ter motivos Rádio FM Dom Bosco.
especiais para agradecer a Deus. “A 
minha fé me curou de um câncer no 
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Cristina França 
“50 anos de vida 
missionária”

A Igreja e a Copa

apresentação do projeto Copa da 
Paz e do fôlder, que contém 
informações sobre o evento. O GT 
preparou, ainda, o encontro 
nacional de formação da Pastoral 

Acontecerá no dia 4 de abril 
do Turismo, que acontecerá em 

de 2014, às 18h, no Centro de 
setembro, em Brasília.

Pastoral Maria, Mãe da Igreja uma 
Sobre a Copa a CNBB divulgou 

noite de autógrafo com o 
uma nota, aprovada pelo Conselho 

lançamento do Livro Cristina 
Permanente da Conferência, com o 

França “50 anos de v ida 
título “Jogando pela Vida”. No 

missionária”. Informações pelo 
texto, os bispos afirmam que “a 

telefone (85) 87502708.
Igreja no Brasil acompanha, com 
presença amorosa, materna e 
solidária, esse grande evento que 
r e u n i r á  v á r i o s  p a í s e s  e  
protagonizará a oportunidade de 

O Setor Mobilidade Humana, 
um congraçamento universal”. Ao 

da CNBB, por meio da Pastoral do 
mesmo tempo, manifestam 

Turismo, reuniu no dia 13, no 
solidariedade “com os que, por 

Centro Cultural de Brasília (CCB), o 
causa das obras da Copa, foram 

Grupo de Trabalho (GT) Nacional da 
feridos em sua dignidade e 

Copa do Mundo. O objetivo do 
visitados pela dor da perda de 

encontro foi dar continuidade à 
entes queridos”.

articulação das arquidioceses que 
Os bispos convidam a 

sediarão o evento esportivo 
sociedade brasileira a aderir ao 

internac iona l .  Part ic iparam 
projeto “Copa da Paz” e à 

representantes das arquidioceses 
Campanha “Jogando a favor da 

de Belo Horizonte (MG), Fortaleza 
vida – denuncie o tráfico humano”, 

(CE), Curitiba (PR), Brasília (DF), 
que têm a finalidade de colaborar 

Salvador (BA), Campinas (SP) e 
para que o evento seja “lembrado 

Maringá (PR). Também estiveram 
como tempo de fortalecimento da 

presentes integrantes da Pastoral 
cidadania”.

do Povo de Rua e da Mulher 
A próxima reunião do GT está 

Marginalizada. 
prevista para acontecer em maio 

Durante a reunião, houve durante a Assembleia Geral da 
p a r t i l h a  d a s  a ç õ e s  n a s  CNBB, em Aparecida (SP).
arquid ioceses e pastora is;  
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Artigo
Por Marco Passerini* presidiários, que são os excluídos 

da sociedade”. Numa entrevista de O testemunho de Dom 
Aloísio Lorscheider naquele 

emblemático sequestro de vinte 
anos atrás ainda tem sabor de 

profecia para a Igreja e a 
sociedade contemporânea.

Dia 15 de março de 1994. Um 
cardeal, dois bispos auxiliares, um 
vigário episcopal e nove ilustres 
personalidades do mundo da 
política, do ministério público e dos 
meios de comunicação foram feitos 
reféns sob a mira de armas 
artesanais nas mãos de um 
pequeno grupo de amotinados do 
Instituto Penal Paulo Sarasate 
(IPPS), em Fortaleza.

Do lado de dentro, longas 
horas de angústia, de medo e primeira mão, essa singela reação 
incerteza por pare dos reféns e a de Dom Aloísio deixou muita gente 
desesperada guerra de nervos dos perplexa dentro e fora da Igreja. E 
seques t radores .  Fo ra  das  com razão. É complicado demais 
muralhas, uma quilométrica fila de para os “sábios e inteligentes” (Mt 
carros invadindo a BR 116 para ver 11,25) entender de profecia. Ainda 
de perto aquele momento mais quando o testemunho do 
dramático e, mais longe ainda, Pastor apontava para uma leitura 
uma incessante corrente de mais profunda daquele fato 
oração. A notícia do desfecho feliz tresloucado. A leitura de quem 
viria depois de um dia e uma noite consegue, contra toda a evidência, 
de extenuante apreensão. acreditar que a Graça de Deus 

“Para mim, aumentou o amor trabalha além das aparências e que 
por essa gente e a necessidade de todo gesto desesperado sempre 
dedicar-me ainda mais aos tem um recado a ser decodificado. 

Agenda do Arcebispo - abril de 2014
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Mais cômodo para os analistas da de despertar nos jovens o valor e a 
época era apelar para uma tal de dignidade da vida humana.
“s índrome de  Es toco lmo”,  Jovens, todos filhos de nossas 
fenômeno psicológico em que o comunidades: frutos da fome, da 
sequestrado se afeiçoa e se associa desestruturação familiar, da 
ao seu algoz. ausência de políticas públicas, da 

Naquele tempo eram pouco droga, do tráfico de armas e do 
mais de seiscentos os presos que crime organizado. Todos, filhos do 
dividiam no IPPS um espaço endeusamento do mercado 
construído para quatrocentos, sob excludente. Cidadãos largados ao 
a custódia de uma dúzia de deus-dará, antes da prisão. 
agentes penitenciários. Poucos Esquecidos e odiados, mais tarde 
anos depois, a superlotação atrás das grades, pela ojeriza da 
chegou a 1.600 detentos, com o própria comunidade assustada e 
mesmo quantitativo de agentes. mal informada.
Na mesma época, Brasil afora, a Ociosidade total, tortura física 
população carcerária era pouco e psicológica e um sistema 
mais de cem mil. Hoje, já vai além judic iár io desaparelhado e 
de meio milhão. preguiçoso que nada tem a 

“Nossos sequestradores são oferecer aos infratores da lei a não 
jovens carentes. Infelizmente é só ser um regime cada vez mais 
esse tipo de gente que está na fechado e desumano que, de certo, 
cadeia e não são assim tão não poderá contribuir para a tão 
perigosos, ainda mais no Brasil propalada ressocialização. Sem 
onde pessoas muito mais  falar da aplicação insignificante de 
perigosas estão soltas por aí”. São penas alternativas para a grande 
palavras de Dom Aloísio. quantidade de crimes de pequeno 

porte.Hoje, cerca de 70% da 
população carcerária está na faixa Enquanto isso, a reincidência 
de 18 a 27 anos e, mesmo assim, que ultrapassa 70% é a prova 
ninguém acorda para a urgência de incontestável de um sistema penal 
uma política penitenciária que que anda na contramão da própria 
contemple projetos pedagógicos Lei de Execução Penal Brasileira, 
multidisciplinares e sistêmicos e “das regras mínimas” das Nações 
para a necessidade de um Unidas e das jurisprudências mais 
atendimento individualizado capaz modernas que apontam para o fim 
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da Justiça Punitiva em prol de uma debate.
Justiça Restaurativa. É humano o que os nossos 

A complexidade do Sistema presidiários estão vivendo? É eficaz 
Penitenciário, hoje, requer um para uma adequada tutela da 
d e b a t e  a b e r t o  o n d e  o s  justiça? Está contribuindo para a 
interlocutores não sejam apenas os reabilitação de quem errou? Em 
responsáveis pela Justiça e pela que medida a condenação do 
Segurança, mas todos os poderes agressor devolve a paz às vítimas? 
públicos, as organizações sociais, a O que ganha e o que perde a 
comunidade como um todo e as sociedade com as atuais práticas 
igrejas também. penitenciárias. Não haveria outras 

hipóteses de Just iça mais Faz-se urgente que as Igrejas 
restaurativas?e demais religiões mostrem com 

maior visibilidade sua missão de A sociedade, hoje refém do 
educadoras das consciências. Com medo e de seus instintos de 
lucidez, é necessário lembrar aos vingança, precisa mais do que 
que detêm o poder de cuidar do nunca da luz de uma teologia 
bem comum, ainda reféns de libertária que, partindo da 
políticas sociais compensatórias e conflitualidade das relações 
práticas de segurança repressivas, humanas, conduza sempre a 
que a prevenção continua sendo o reconsiderar a justiça humana com 
melhor antídoto ao desmantelo os parâmetros da Justiça divina, 
social. s e m  p a t e r n a l i s m o s  o u  

ingenu idades .  Os  c r i s tãos  Cabe também a elas defender 
acreditam de verdade que a pessoa de  fo rma in t rans igente  e  
encarcerada é o próprio Filho do inequívoca a dignidade de todo o 
Homem que vive atrás das grades?ser humano, que permanece 

intocável mesmo após um crime, e Para tanto, é preciso voltar 
despertar nos governos um aos tempos de outrora, quando a 
empenho mais efetivo na criação comunidade cristã destemida era 
de oportunidades para todos, a “refém” exclusivamente do 
partir dos mais excluídos. As Evangelho de Jesus de Nazaré.
instituições religiosas, profundas 
conhecedoras das angústias e 
sonhos de quem vive atrás das 
grades, não podem fugir do 

* Padre da Congregação dos Missionários 
Combonianos do Coração de Jesus – MCCJ, e 
coordenador da pastoral Carcerária do Ceará. 
Artigo extraído do livro: “Mantenham as 
Lâmpadas Acesas” (O Grupo -2008).
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Dia............Hora ........Atividade...............................................................................................................................................Local
1 ...............09h00.......Coordenação Arquidiocesana de Pastoral: Reunião........................Centro de Pastoral Maria Mãe da Igreja
1 ...............09h00.......REM NS Conceição: Reunião do clero ............................................................................................Cumbuco
1 ...............19h30.......Pastoral Familiar: Reunião da comissão arquidiocesana.................Centro de Pastoral Maria Mãe da Igreja
2 ...............17h00.......Pastorais Sociais, CEBs e Organismos: Coordenação ampliada ....Centro de Pastoral Maria Mãe da Igreja
2 ...............18h30.......REM São José: Reunião coordenação ..................................................................................Sala da Região
3 ...............08h30.......REM São José: Reunião dos padres ..............................................Centro de Pastoral Maria Mãe da Igreja
3 ...............09h00.......Equipe Diaconato Permanente ...............................................................................................................Cúria 
5 ................................REM NS Conceição – MESC: Reunião ..........................................................................................Mondubim
5 ...............08h30.......Liturgia: Reunião da comissão arquidiocesana ...................................................................................Fátima
5 ...............08h00.......RE Serra NS Palma: Reunião com equipe de apoio...............................................Centro de Apoio, Baturité
5 ...............08h30.......REM São José: Reunião do Serviço de Animação Vocacional ......................................................................
5 ...............08h30.......REM NS Conceição: Reunião da 5ª Urgência........................Centro de Formação Dom Aloísio, Messejana
5 ...............09h00.......SEJAF: Manhã de Oração................................................................Centro de Pastoral Maria Mãe da Igreja
5 ...............14h00.......Arcebispo: 4ª. Catequese Quaresmal com a Juventude ...........................................Catedral Metropolitana
5 ...............14h30.......REM NS Conceição: Escola Bíblica e Pastoral ..............................................................................................
5 ...............15h00.......Pastoral Familiar: Reunião do conselho arquidiocesano .................Centro de Pastoral Maria Mãe da Igreja
6 ................................CEBs Arquidiocesanas: Domingo Fraterno........................................................................................Caucaia
6 ................................REM NS Conceição – Pastoral da Criança: Encontro com paróquias e áreas pastorais..................Setor 46
6 ...............07h30.......ECC: Formação Casais coordenadores gerais das 3 etapas ..........Centro de Pastoral Maria Mãe da Igreja
6 ...............08h00.......RE Serra NS Palma: Despertar Vocacional da Região...........................................Centro de Apoio, Baturité
7 ...............09h00.......Arcebispo: Encontro com pré-diáconos ................................................................Residência Arquiepiscopal
7 ................................RE Sertão São Francisco: Mutirão de confissões....................................................................Campos Belos
8 ................................RE Sertão São Francisco: Mutirão de confissões.............................................................................Paramoti
8 ...............09h00.......Conselho de Formadores .....................................................................................Residência Arquiepiscopal 
8 ...............14h00.......Secretariado Arquidiocesano de Pastoral: Reunião....................................................................Secretariado
8 ...............17h30.......Conselho Econômico Arquidiocesano ....................................................................................................Cúria 
8 ...............19h30.......Pastoral Familiar: Reunião da comissão arquidiocesana.................Centro de Pastoral Maria Mãe da Igreja
9 ...............09h00.......Conselho Presbiteral ........................................................................Centro de Pastoral Maria Mãe da Igreja
9 ...............09h00.......CNBB NE 1 – PASCOM: Reunião ..............................................................................................CNBB NE 1, 
9................15h00 ......Conselho Episcopal...............................................................................................Residência Arquiepiscopal
9................19h00 ......REM São José: Reunião da Comissão das Urgências ....................Centro de Pastoral Maria Mãe da Igreja
10.............. ................RE Sertão São Francisco: Mutirão de confissões. ...........................................................................Caridade
10.............. ................ECC: Reunião dos conselhos setoriais...............................................................................................Setores
11 .............. ................RE Sertão São Francisco: Mutirão de confissões. ........................................................................Itapebussu
11 a 13 ...... ................REM NS Conceição – CEBI e PJ: Curso de Bíblia .........................................................................................
12..............08h00 ......REM NS Prazeres: Reunião da 2ª Urgência ..............................................................................Guadalajara
12..............08h00 ......REM NS Prazeres: Encontro do Setor Juventude ......................................................................Guadalajara
12..............08h00 ......REM NS Prazeres: Encontro do Grupo Mariano ........................................................................Guadalajara
12..............08h00 ......Infância Missionária – As quatro áreas integradas...........................Centro de Pastoral Maria Mãe da Igreja
12..............08h00 ......Pastoral Familiar: Fórum sobre Pastoral Familiar para o Clero ......Centro de Pastoral Maria Mãe da Igreja
12 .............08h00.......RE Serra NS Palma: Encontro dos vocacionados .................................................Centro de Apoio, Baturité
12 .............08h30.......Pastorais Sociais, CEBs e Organismos: reunião arquidiocesana ampliada..Cent. Past Maria Mãe da Igreja
12 .............08h30.......REM NS Conceição: Encontro de Formação de Catequese .Centro de Formação Dom Aloísio, Messejana
12 .............14h00.......CEBs: Reunião da coordenação ampliada.......................................Centro de Pastoral Maria Mãe da Igreja
12 .............14h30.......REM São José: Reunião do Setor Juventude ................................................................................................
12 ..............................REM NS Prazeres: Reunião da Pastoral do Dizimo ...................................................................Guadalajara
12 .............18h00.......REM NS Prazeres: Encontro de Jovens com Cristo .........................................................................Caucaia
12 .............08h30.......REM NS Conceição: Reunião da equipe de coordenação da 3ª Urgência
.................................. ...............................................................................................Centro de Formação Dom Aloísio, Messejana
13 .............07h30.......ECC: Formação para coordenadores de círculos (1ª Etapa) ...........Centro de Pastoral Maria Mãe da Igreja
13 .............08h00.......Domingo de Ramos 
J.................................M: Dia Mundial da Juventude.........................................................................................Cristo Rei à Catedral 
13 ..............................EJC: Formação para coordenadores gerais.....................................Centro de Pastoral Maria Mãe da Igreja
14 .............18h00.......REM NS Conceição: Reunião da coordenação......................Centro de Formação Dom Aloísio, Messejana
14 .............18h00.......REM NS Prazeres: Encontro da coordenação ...........................................................................Guadalajara
14 a 16 ......................Formação Pascal com seminaristas no Seminário Propedêutico...........................................Henrique Jorge
14 a 20 ......................PJ: Semana da Cidadania...............................................................................................................................
15 .............09h00.......Secretariado: Reunião com secretários e secretárias das Regiões Episcopais ............ Maria Mãe da Igreja
16 a 18 ......................PJ: Assembleia Arquidiocesana ..................................................................................................Maranguape
17 .............08h00.......Missa dos Santos Óleos e da Unidade..............................................................................................Catedral 
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17 .............18h30.......Missa do Lava-pés.............................................................................................................................Catedral 
18 .............09h00.......Liturgia das Horas e confissões.........................................................................................................Catedral 
18 .............15h00.......Celebração da Paixão e Morte do Senhor.........................................................................................Catedral 
19 .............08h00.......REM NS Prazeres: Encontro da Família ....................................................................................Guadalajara
19 .............08h00.......REM NS Prazeres: Reunião da 5ª Urgência ...............................................................................Guadalajara
19 .............08h00.......REM NS Prazeres: Formação MESC .........................................................................................Guadalajara
19 .............08h00.......REM NS Prazeres: Encontro Pastorais Catequese, Batismo e Crisma .....................................Guadalajara
19 .............09h00.......Liturgia das Horas e confissões.........................................................................................................Catedral 
19 .............09h00.......REM NS Prazeres: Encontro Liturgia .........................................................................................Guadalajara
19 .............20h00.......Solene Vigília Pascal ........................................................................................................................Catedral 
20 .............18h30.......Solene Missa Domingo de Páscoa....................................................................................................Catedral 
21 a 24 ......................Arcebispo: Encontro com os padres até 5 anos de ordenação..........................................................A definir
22 .............08h00.......RE Serra NS Palma: Encontro da equipe vocacional .............................................Centro de Apoio, Baturité
22 .............19h30.......FAMEC: Reunião plenária ................................................................Centro de Pastoral Maria Mãe da Igreja
24 .............08h00.......REM NS Prazeres: Encontro padres ..........................................................................................Guadalajara
24 .............08h00.......RE Serra NS Palma: Encontro padres ............................................................................................................
25 .............08h30.......Equipe Arquidiocesana de Campanhas ...........................................Centro de Pastoral Maria Mãe da Igreja
25 .............14h30.......Pastoral Carcerária: coordenação....................................................Centro de Pastoral Maria Mãe da Igreja
25 a 27 ......................Juventude Missionária Vicentina: Encontro Missionário................................................................Viçosa, CE
25 a 27 ......................Pastoral dos Surdos: encontro de catequese ....................................................................................Canindé
25 a 27 ......................REM NS Conceição - Encontro da PJ ............................................................................................................
26 .............07h00.......ECC: Reunião do Conselho Regional ..............................................................................................Itapipoca
26 .............07h30.......REM NS Prazeres: Conselho Pastoral .......................................................................................Guadalajara
26 .............08h00.......REM NS Conceição: Conselho Pastoral ................................Centro de Formação Dom Aloísio, Messejana
26 .............09h00.......RE Serra NS Palma: Assembleia ...........................................................................Centro de Apoio, Baturité
26 ..............................RE Sertão São Francisco: Conselho Pastoral e o 1º Encontrão de Partilha Eclesial.......................Caridade
26 .............12h00.......REM NS Conceição: Reunião da equipe de coordenação da 2ª Urgência Centro de Formação, Messejana
26 .............08h30.......REM São José: Conselho Pastoral .................................................Centro de Pastoral Maria Mãe da Igreja
26 .............09h00.......CNBB NE 1 – Liturgia: Reunião ..................................................................................................CNBB NE 1
26 .............14h30.......REM NS Conceição: Reunião dos ministros extraordinários da palavra ...Centro de Formação,  Messejana
26 .............14h30.......REM NS Conceição: Abertura do Curso para candidatos ao MEP.............Centro de Formação, Messejana
26 e 27 ......................Pastoral Familiar: 1º. Encontro de blocos (Fortaleza, Itapipoca, Quixadá)........................................Quixadá
26 e 27 ......................REM NS Conceição – MESC: Retiro da coordenação ............................................................Cumbe, Uruaú
26 e 27 ......................CEBs: Seminário com a Juventude........................................................................................Praia do Futuro
27 ..............................Canonização de João XXIII e João Paulo II ....................................................................................................
27 .............08h00.......REM São José: Formação para os catequistas ........................................................................NS da Saúde
28 ..............................CNBB NE 1 - Liturgia: Encontro do Bloco Fortaleza, Quixadá, Itapipoca. ......................................................
28 .............09h00.......Encontro Regional NE1: Pastoral da Educação...........................................................................CNBB NE 1
29 .............19h30.......Pastoral Familiar: Reunião da comissão arquidiocesana.................Centro de Pastoral Maria Mãe da Igreja
29 .............19h30.......ECC: Reunião do conselho arquidiocesano.....................................Centro de Pastoral Maria Mãe da Igreja
29/4 a 9/5 ..................52ª. Assembleia Geral da CNBB ..................................................................................................Aparecida 
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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 % ÚLTIMO  

Recebido Referente VALOR Recebido Referente VALOR

01- N.Sra.Lourdes - Dunas dez/13 3 dez/13

02-  São Benedito jan/14 jan/14 1.901,47    3 jan/14 jan/14 570,44         

03-  Navegantes fev/14 fev/14 2.768,78    3 fev/14 fev/14 1.384,39      

04-  Catedral jan/14 jan/14 1.491,62    5 jan/14 jan/14 745,81         

05-  Cidade 2000 jan/14 jan/14 1.680,00    3 jan/14 jan/14 504,00         

06-  Cristo Rei jan/14 jan/14 2.233,30    3 dez/13

07-  Fátima fev/14 fev/14 18.243,13  5 fev/14 fev/14 9.121,57      

08-  Monte Castelo dez/13 dez/13 3.864,70    5 dez/13 dez/13 1.932,35      

09-  Mucuripe jan/14 jan/14 3.708,83    5 jan/14 jan/14 1.853,44      

10-  Santa Luzia jan/14 jan/14 3.828,00    5 jan/14 jan/14 1.914,00      

11-  São Vicente de Paulo jan/14 jan/14 10.701,62  5 jan/14 jan/14 5.350,61      

12- Sag.Coração de Jesus jan/14 jan/14 2.051,33    10

13-  N.Sra. Da Paz jan/14 jan/14 11.112,88  5 jan/14 jan/14 5.556,44      

14-  N.Sra. Do Carmo dez/13 dez/13 2.032,90    5 dez/13 dez/13 609,86         

15-  N.Sra. Dos Remédios jan/14 jan/14 1.309,75    3 jan/14 jan/14 392,93         

16-  Tauape jan/14 jan/14 1.387,20    3 jan/14 jan/14 416,16         

17-  São Gerardo jan/14 jan/14 4.224,16    5 jan/14 jan/14 2.112,08      

18-  Piedade jan/14 jan/14 4.711,08    5 jan/14 jan/14 2.355,54      

19-  Parquelandia jan/14 jan/14 1.743,70    5 jan/14 jan/14 871,85         

20-  N.Sra.das Dores jan/14 jan/14 2.671,03    3 jan/14 jan/14 801,31         

21- Capela Santa Filomena jan/14 jan/14 4.428,00    10

22-  São José - Papicu jan/14 jan/14 1.829,30    3 jan/14 jan/14 548,78         

23- Cap. Menino Jesus de Praga fev/14 fev/14 300,00       10

24- Reitoria São Judas Tadeu fev/14 fev/14 1.800,60    3 fev/14 fev/14 540,48         

25- Igreja da Prainha jan/14 jan/14 266,54       10

26- N.Sra.Aparecida-P. Futuro jan/14 jan/14 658,25       3 jan/14 jan/14 197,48         

27- N.Sra.de Lourdes - B.Ellery jan/14 jan/14 1.209,20    3 jan/14 jan/14 362,76         

TOTAL  1 92.157,37  TOTAL  1 38.142,28    

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

02- Area Past. Planalto do Pici nov/13 3 nov/13

03-  Nazaré e Capelas jan/14 jan/14 7.286,22    10

04-  Vila União jan/14 jan/14 2.169,79    5 jan/14 jan/14 650,94         

05-  Parangaba dez/13 5 dez/13

06-  S.Raimundo Nonato dez/13 3 dez/13

07-  São Pio X jan/14 jan/14 2.000,51    3 jan/14 jan/14 600,16         

      MITRA   DE  FORTALEZA COMISSÃO  DO  CLERO

Recebido em FEV/2014Recebido em FEV/2014

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

Bom Jesus dos Aflitos Último % ÚLTIMO  

(continuação) Recebido Referente VALOR Recebido Referente VALOR

08-  Bom Jardim jan/14 Dez/13 e Jan./2014 9.307,88    5 jan/14 Dez/13 e Jan./2014 4.654,38      

09-  Henrique Jorge jan/14 jan/14 3.028,18    3 jan/14 jan/14 908,46         

10-  João XXIII jan/14 jan/14 5.602,54    3 jan/14 jan/14 1.680,76      

11- N.Sra.Aparecida-Montese jan/14 jan/14 2.597,49    5 jan/14 jan/14 1.298,75      

12-  N.Sra.de Salete dez/13 dez/13 1.517,71    3 dez/13 dez/13 455,31         

13- Area Sta Paula Frassinetti jan/14 Nov-Dez/13 -jan/14 2.367,13    3 jan/14 Nov-Dez/13 -jan/14 710,14         

TOTAL  2 35.877,45    TOTAL  2 10.958,90    

01-  São Pedro - Barra do Ceará jan/14 jan/14 2.113,24    3 jan/14 jan/14 633,97         

02-   Granja Portugal(abr11a jn.12) dez/13 3 dez/13

03- Area Past. Alvaro Weyne dez/13 dez/13 3.098,96    3 dez/13 dez/13 929,69         

04- Area Pastoral do Genibaú fev/14 fev/14 1.923,91    5 fev/14 fev/14 577,18         

05-  N.Sra.Assunção jan/14 jan/14 5.600,59    5 jan/14 jan/14 2.532,08      

06-  Antonio Bezerra jan/14 jan/14 3.042,32    5 jan/14 jan/14 1.521,16      

07-  Carlito Pamplona jan/14 jan/14 3.663,14    5 jan/14 jan/14 1.831,58      

08-  Conjunto Ceará fev/14 fev/14 3.204,40    5 fev/14 fev/14 1.602,20      

09-  Cristo Redentor dez/13 5 dez/13

10-  Jardim Iracema nov/13 3 nov/13

11-  N.Sra.das Graças-Pirambu jan/14 jan/14 1.351,00    3 jan/14 jan/14 405,30         

12-  S.Pedro e S.Paulo jan/14 jan/14 2.865,27    3 jan/14 jan/14 859,58         

13- Area Past. São Fcº - Vila Velha jan/14 jan/14 893,52       3 jan/14 jan/14 268,06         

14- Area Past.Nossa Senhora dez/13 5 dez/13

TOTAL  3 27.756,35  TOTAL  3 11.160,80    

01-  Aerolandia jan/14 jan/14 1.812,11    10

02-  Manoel Sátiro nov/13 3 nov/13

03-  N.Sra. Da Glória e Capelas jan/14 jan/14 15.707,16  5 jan/14 jan/14 7.853,58      

04-  Alto Alegre (08-12/10..01/11) jan/14 jan/14 1.015,57    3 jan/14 jan/14 304,67         

05-  Dias Macedo jan/14 Dez-Jan/14 4.969,23    3 jan/14 1.344,76      

06-  Eusébio jan/14 jan/14 2.766,26    5 jan/14 jan/14 829,88         

07-  Lagoa Redonda dez/13 Out-Dez./13 2.533,73    3 dez/13 Out-Dez./13 760,12         

08-  Ssma. Trindade jan/14 jan/14 4.443,15    3 jan/14 jan/14 1.332,95      

09-  Maraponga jan/14 jan/14 2.876,17    3 jan/14 jan/14 862,85         

10-  Messejana jan/14 jan/14 10.803,99  5 jan/14 jan/14 6.717,52      

11-  Mondubim jan/14 jan/14 5.341,96    5 jan/14 jan/14 2.670,98      

12-  São Diogo - Cajazeiras jan/14 jan/14 1.411,21    3 jan/14 jan/14 423,36         

13-  São João Eudes dez/13 dez/13 5.512,52    5 dez/13 dez/13 2.756,26      

14-  São José - Edson Queiroz jan/14 jan/14 2.184,08    3 jan/14 jan/14 1.092,04      

15- Sag.Cor.de Jesus e Stª Luzia dez/13 dez/13 963,59       3 dez/13 dez/13 289,08         

16-  Parque Santa Maria dez/13 3 dez/13

17- Pq.Dois Irmãos jan/14 jan/14 3.186,05    3 jan/14 jan/14 955,80         

18- Tancredo Neves e Capelas Ago/13 Ago/13 3.010,00    5 Ago/13 Ago/13 1.505,00      

19-  Conjunto Palmeiras jan/14 Dez. e Jan./2014 6.408,48    3 jan/14 Dez. e Jan./2014 1.922,54      

20- Area Past.N.Sra.do Brasil jan/14 jan/14 970,00       10

21- Area Pastoral do Barroso jan/14 jan/14 1.282,37    3 jan/14 jan/14 384,71         

TOTAL  4 77.197,63  TOTAL  4 32.006,10    

Recebido em FEV/2014 Recebido em FEV/2014

REGIÃO N. SRA. DA ASSUNÇÃO

REGIÃO N.SRA DA CONCEIÇÃO

      MITRA   DE  FORTALEZA COMISSÃO  DO  CLERO
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H I  S  T Ó R I  C O

REGIÃO N.S RA DOS  PRAZERES Último % ÚLTIMO  

Recebido Referente VALOR Recebido Referente VALOR

01-  N.Sra.Graças e S.Pedro/Icarai Dez/12 Mar-Dez./2012 6.125,29    3 Dez/12 Mar-Dez./2012 1.837,59      

02- Área Past. do Araturi nov/13 nov/13 1.837,00    3 nov/13 nov/13 551,10         

03- Área Conj.Marechal Rondon jan/14 jan/14 460,55       10

04-  Parque Potira jan/14 jan/14 1.983,71    5 jan/14 jan/14 595,11         

05- Área Past.  Parque Guadalajara jan/14 jan/14 816,92       3 jan/14 jan/14 245,08         

06-  Parque Tabapuá jan/14 jan/14 1.192,83    3 jan/14 jan/14 357,85         

07-  Capuan jan/14 Dez. e Jan./2014 4.253,21    3 jan/14 Dez. e Jan./2014 1.067,13      

08-  Caucaia jan/14 jan/14 2.213,62    5 jan/14 jan/14 1.106,81      

09-  São Gonçalo do Amarante jan/14 jan/14 1.574,00    3 jan/14 jan/14 472,20         

10-  Conjunto Nova Metropole jan/14 jan/14 1.948,88    5 jan/14 jan/14 584,96         

11-  Pecem jan/14 jan/14 1.128,17    3 jan/14 jan/14 338,45         

12 - Planalto Caucaia jan/14 3 jan/14

13-  Croatá jan/14 jan/14 1.038,05    3 jan/14 jan/14 311,42         

14- Área Past. São Miguel Arcanjo jan/14 jan/14 1.413,81    3 jan/14 jan/14 424,14         

15- Área Past. de Taquara jan/14 jan/14 566,78       3 jan/14 jan/14 170,04         

TOTAL  5 26.552,82  TOTAL  5 8.061,88      

01-  Guaiuba jan/14 jan/14 2.187,89    3 jan/14 jan/14 1.093,95      

02-  Itaitinga jan/14 jan/14 1.682,18    10

03-  Maranguape jan/14 jan/14 4.090,14    5 jan/14 jan/14 1.605,40      

04-  Maracanaú jan/14 jan/14 4.315,05    5 jan/14 jan/14 2.112,49      

05-  Pacatuba (maio/nov-11) Ago/2012 3 Ago/2012

06-  Pajuçara jan/14 jan/14 5.177,66    5 jan/14 jan/14 2.588,83      

07-  Tabatinga (Abr/11 a Mar/12) Set/2013 3 Set/2013

08-  Conj.Industrial jan/14 jan/14 2.091,62    5 jan/14 jan/14 1.045,81      

09-  Jereissati-Timbó jan/14 jan/14 2.446,67    3 jan/14 jan/14 734,00         

10-  S.Fcº das Chagas - Jereissati II dez/13 dez/13 2.353,57    3 dez/13 dez/13 706,07         

TOTAL  6 24.344,78  TOTAL  6 9.886,55      

01-  Aruarú jan/14 jan/14 848,58       3 jan/14 jan/14 254,58         

02.Area Past. - Alto Luminoso dez/13 3 dez/13

03-  Horizonte jan/14 jan/14 2.441,27    5 jan/14 jan/14 1.220,64      

04-  Aquiraz jan/14 Jan. e Festa/2014 4.368,35    3 jan/14 jan/14 1.058,00      

05-  Beberibe dez/13 3 dez/13

06-  Cascavel jan/14 jan/14 2.557,50    5 jan/14 jan/14 1.278,75      

07-  Chorozinho dez/13 dez/13 1.996,69    3 dez/13 dez/13 599,00         

08-  Guanacés (ago/09 a dez/11) dez/13 dez/13 666,50       3 dez/13 dez/13 199,91         

09-  Pacajus jan/14 jan/14 4.079,58    5 jan/14 jan/14 2.039,79      

10-  Parajurú fev/14 fev/14 1.028,84    3 fev/14 fev/14 308,65         

11-  Pindoretama jan/14 jan/14 2.397,41    5 jan/14 jan/14 1.198,71      

12-  Pitombeiras jan/14 jan/14 752,95       3 jan/14 jan/14 203,75         

13-  Sucatinga jan/14 3 jan/14

14-  Tapera jan/14 jan/14 978,40       3 jan/14 jan/14 260,10         

15-  Caponga jan/14 jan/14 707,98       3 jan/14 jan/14 212,39         

16 -  Capim da Roça fev/14 fev/14 374,60       3 fev/14 fev/14 112,38         

 

TOTAL  7 23.198,65  8.946,65      

Recebido em FEV/2014 Recebido em FEV/2014

REGIÃO METROP. S AGRADA FAMILIA

REGIÃO PRAIA S ÃO PEDRO E S .PAULO

      MITRA   DE  FORTALEZA COMIS S ÃO  DO  CLERO
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H I  S T Ó R I  C O       MITRA   DE  FORTALEZA

REGIÃO N.SRA. DA PALMA Último % ÚLTIMO  

Recebido Referente VALOR Recebido Referente VALOR

01-  Acarape fev/14 fev/14 1.706,01      3 fev/14 fev/14 511,80         

02-  Antonio Diogo jan/14 Jan.-Festa/14 2.274,00      3 jan/14 jan/14 346,50         

03-  Aracoiaba jan/14 jan/14 2.593,19      5 jan/14 jan/14 1.232,76      

04-  Aratuba jan/14 Jan.-Festa/14 3.610,17      3 jan/14 jan/14 331,17         

05-  Barreira jan/14 jan/14 1.714,38      3 jan/14 jan/14 514,31         

06-  Baturité jan/14 jan/14 5.230,00      5 jan/14 jan/14 2.615,00      

07-  Ideal fev/14 fev/14 909,99         3 fev/14 fev/14 273,00         

08-  Ocara jan/14 jan/14 1.686,65      3 jan/14 jan/14 506,00         

09-  Pacoti jan/14 jan/14 1.351,69      3 jan/14 jan/14 405,50         

10-  Palmacia jan/14 jan/14 1.193,43      3 jan/14 jan/14 358,03         

11-  Redenção nov/13 3 nov/13

12-  Mulungú fev/14 fev/14 250,70         3 fev/14 fev/14 75,21           

13-  Guaramiranga jan/14 jan/14 953,63         3 jan/14 jan/14 286,09         

  Antonio Diogo (acordo) parc.(30ª)

TOTAL  8 23.473,84    TOTAL  8 7.455,37      

 

01-  Caiçara jan/14 jan/14 179,00         3 jan/14 jan/14 53,70           

02-  Canindé jan/14 jan/14 25.800,49    5 jan/14 jan/14 12.900,25    

03-  Caridade jan/14 jan/14 827,61         3 jan/14 jan/14 248,29         

04-  Campos Belo dez/13 3 dez/13

05-  Itapebuçu fev/14 Fev/14 1.782,80      3 fev/14 fev/14 534,84         

06-  Paramoti fev/14 Fev/14 870,33         3 fev/14 fev/14 261,10         

 TOTAL  9 29.460,23    TOTAL  9 13.998,18    

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

FEV / 2014 92.157,37    FEV / 2014 38.142,28    

FEV / 2014 35.877,45     FEV / 2014 10.958,90    

FEV / 2014 27.756,35    FEV / 2014 11.160,80    

FEV / 2014 77.197,63     FEV / 2014 32.006,10    

FEV / 2014 26.552,82    FEV / 2014 8.061,88      

FEV / 2014 24.344,78     FEV / 2014 9.886,55      

FEV / 2014 23.198,65    FEV / 2014 8.946,65      

FEV / 2014 23.473,84    FEV / 2014 7.455,37      

FEV / 2014 29.460,23     FEV / 2014 13.998,18    

 360.019,12  140.616,71  

  

90.004,78     

C O M P E T Ê N C I  A

06- Região Metrop.- Sagrada Familia

07- Região Praia -   São Pedro e S.Paulo

08- Região Serra -   N.Sra. Da Palma

09- Região Sertão - São Fcº das Chagas

TOTAL  P/ REPASSE

C O M P E T Ê N C I  A

Recebido em FEV/2014 Recebido em FEV/2014

REGIÃO SÃO FCº DAS CHAGAS

TOTAL  GERAL TOTAL  GERAL

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

COMISSÃO  DO  CLERO
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H I  S  T Ó R I  C O

RESUMO  DO  RETORNO ÚLTIMO  MÊS

RECEBIDO REFERENTE VALOR

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

01. Região Metropolitana São José 10% 9.000,48            

02. Região Metrop.- Bom Jesus dos Aflitos 10% 9.000,48            

03. Região Metrop.- N.Sra. Da Assunção 10% 9.000,48            

04. Região Metrop.- N.Sra. Da Conceição 10% 9.000,48            

05. Região Metrop.- N.Sra. Dos Prazeres 10% 9.000,48            

06- Região Metrop.- Sagrada Familia 10% 9.000,48            

07- Região Praia -   São Pedro e S.Paulo 10% 9.000,48            

08- Região Serra -   N.Sra. Da Palma 10% 9.000,48            

09- Região Sertão - São Fcº das Chagas 10% 9.000,48            

10- Fundo de reserva 10% 9.000,48            

90.004,78          

 

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

OUTRAS  CONTRIBUIÇÕES ÚLTIMO  MÊS

RECEBIDO                       REFERENTE                            VALOR

01. Comunidade Católica Shalom jan/14

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

03. Comunidade C. Anuncia-me jan/14 jan/14 300,00               

04. Comunidade C. Face de Cristo fev/14 Jan-Fev./2014 1.000,00            

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

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

07. FAMEC Dez/2006

08. Casa de São Francisco Dez/2010

09. Comunidade Católica Recado jan/14 jan/14 300,00               

10. Comunidade Catóilica Jesus e Maria fev/14 fev/14 100,00               

RECEBIDO  DE  01 a  28/02/2014 2.300,00            

TOTAL  DO  RETORNO

TOTAL DE OUTRAS

P O R C E N T A G E M

      MITRA  ARQUIDIOCESANA  DE  FORTALEZA

         RECEBIDO  EM FEV/2014

         RECEBIDO  EM FEV/2014
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