
ARQUIDIOCESE DE FORTALEZA 
PARÓQUIA SENHOR DO BONFIM 

– MONTE CASTELO – 
Rua Pe. Anchieta, 400. 

Fone: (85) 3243.4740 
 

“Levados pela caridade de Cristo” (2 Cor 5,14) e motivados pelo Ano da 

Paz, promovido pela CNBB nacional, vamos celebrar, de 05 a 14 de setembro de 

2015, a festa de nosso padroeiro Senhor do Bonfim. Esta devoção popular começou 

em Setubal, Portugal, passando pela Bahia, chegou ao nosso Ceará. 

Apresentamos aos estimados paroquianos e demais amigos toda a 

programação com o tema central, sub temas, padres convidados, o serviço de 

nossas pastorais, movimentos e comunidades. 

Todos são convidados especiais! É hora de divulgar e participar! 

Vamos acolher, com muito carinho, Dom José Antônio, o arcebispo do 

centenário de nossa Arquidiocese de Fortaleza. 

Somos da Paz! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe. Gilson Marques Soares 
Pároco 

Dia 05 de setembro (sábado)  

Subtema: A PAZ é fruto da justiça. 

Convidado: Pe. Francisco Bezerra do Carmo 

Dia 06 de setembro (domingo)  

Subtema: É possível percorrer o caminho da PAZ? 

Convidado: Pe. Gerson Luiz Peres Gomes 

Dia 07 de setembro (segunda-feira) 

Subtema: PAZ: um coração novo é um espírito novo. 

Convidado: Pe. Fco. Alexandre Alves de Andrade 

Dia 08 de setembro (terça-feira)  

Subtema: Construtores da PAZ, instrumento da PAZ 

como cristãos. 

Convidado: Pe. Fábio Soares Duarte 

Dia 09 de setembro (quarta-feira) 

Subtema: O amor será fermento da PAZ. 

Convidado: Pe. Pedro Rodrigues da Silva Neto 

Dia 10 de setembro (quinta-feira) 

Subtema: A PAZ esteja convosco! 

Convidado: Pe. Vicente Gomes de Oliveira 

Dia 11 de setembro (sexta-feira) 

Subtema: O Reino de Deus é o Reino da PAZ. 

Convidado: Pe. Fernando Antônio Carvalho Costa 

Dia 12 de setembro (sábado) 

Subtema: Viver o Evangelho da PAZ. 

Convidado: Frei Francisco das Chagas Santos 

Dia 13 de setembro (domingo) 

Subtema: N. Senhora, geradora do príncipe da PAZ. 

Convidado: Pe. Eliezer Moreira César 

Dia 14 de setembro (segunda-feira) 

Subtema: Felizes os que promovem a PAZ. 

Convidado: Dom José Antº Aparecido Tosi Marques 

* Celebrações às 19h * 

P  R  O  G  R  A  M  A  Ç  Ã  O 

A imagem do Senhor do Bonfim será 

conduzida todos os dias para uma 

comunidade. 

Às 18h30, será realizada uma 

caminhada até a Igreja Matriz. 

 

 

 

 

 

 

Dia 05 – Comunidade São José 

Dia 06 – Comunidades Sagrada Família 

e PRESCEL 

Dia 07 – Comunidade Navi Ysrael 

Dia 08 – Comunidade Alvorada 

Dia 09 – Comunidade Belvedere 

Dia 10 – Comunidade São Galvão 

Dia 11 – Comunidade Jardins 

Dia 12 – Comunidade São Francisco  

Dia 13 – Comunidades São Camilo e 

Santa Edwiges 

Dia 14 – Comunidades Mensageiros do 

Amor e N. Senhora de Fátima 

Participe! 

 

 

VISITA  ÀS  COMUNIDADES 



 

Lembre-se: “Igreja não é lugar. Igreja são pessoas.” 

Continue colaborando com as 

melhorias da nossa paróquia. 

Participe! Divulgue! 

Feijoada da Paz  

Esqueça as suas panelas e almoce 

conosco! No dia 06 de setembro, 

domingo, a partir das 12h. Venha 

e traga a sua família. Valor R$ 

10. 

Exposição dos colégios sobre a paz 

Este ano, a nossa festa contará 

com a participação dos colégios 

do bairro. Nos dias 12, 13 e 14 na 

quadra paroquial, os alunos irão 

expor trabalhos sobre a Paz. 

Vigília pela Paz 

Na noite do dia 12, de meia noite 

às 06h da manhã do dia 13, com 

apoio dos movimentos e grupos 

de oração, acontecerá a Vigília 

pela Paz. Na ocasião, haverá confissões. 

Pedalada pela Paz 

Dentre as novidades da festa, 

teremos a realização da 

Pedalada pela Paz, que 

acontecerá no dia 13, domingo, 

com concentração às 09h e 

saída programada às 10h. 

Iremos percorrer as principais ruas do bairro 

manifestando nosso pedido de paz. Inscrição 

aos domingos no pátio da igreja. Se você não 

tem bicicleta, poderá alugar no local. 

Informações: Henrique (98550.7733).  

Missa com os Enfermos           

Dia 14 de setembro, segunda-

feira, às 08h, teremos a missa 

especial pelos enfermos. Contaremos com o 

apoio do MESC e Pastoral da Saúde. Você é o 

nosso convidado! Traga suas intenções. 

 

 

Senhor do Bonfim, o céu e a terra são obras de 

Vossas mãos; o sol se obscurece ante a Vossa 

luz; e, contudo, as trevas deste mundo Vos 

rejeitaram. De braços abertos, pregado na cruz, 

exclamastes: "Tudo está consumado". A vossa 

missão terrena chegou ao fim. Foi um bom fim, 

porque lá onde parecia aos olhos humanos estar 

findando a vossa vida, espalhava-se pelo mundo 

a vida da graça, do amor e do perdão para todos 

nós, negros e brancos, ricos e pobres. Bom 

Jesus, Senhor do Bonfim, esclarecei a minha 

crença, fortalecei a minha fé, guiai-me pelo 

caminho luminoso da nossa santa religião cristã. 

Ó Senhor do Bonfim atendei ao meu pedido: 

“Fazer o pedido”. Senhor do Bonfim vosso 

sangue rega meus pecados e faz brotar deles 

sementes de um amor verdadeiro; vossas dores 

me falam de um Deus solidário com os meus 

sofrimentos; vossa morte por amor me indica o 

único caminho para uma vida feliz na 

eternidade. Amém. Rezar um Pai Nosso e um 

glória ao Pai. 

M O V I M E N T O S  S O C I A I S 

O  R  A  Ç  Ã  O  CONVIVÊNCIA  

O hasteamento da bandeira, na abertura da 

nossa festa, será animado pela ilustre Banda da 

Polícia Militar.  

Todas as noites teremos ponto de apoio com 

animações especiais. Não fique de fora! 

Você foi 

convocado, 

vista sua 

camisa! 
 

Obrigado Dizimista... 

Pelo seu 

compromisso e 

FIDELIDADE! 


