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Editorial – maio 2019 

 
 

“A Igreja em Tempo Pascal” 
 

Após a vivência da 

Quaresma preparatória e da 

celebração da Semana Maior 

com seu ápice no Tríduo 

Pascal da Paixão-Morte, 

Sepultura e Ressurreição do 

Senhor, a Igreja prolonga seu 

júbilo por cinquenta dias – o 

Tempo Pascal. Neste tempo 

todo ele festivo, o revive, 

testemunha e anuncia a 

Redenção Humana realizada 

por Cristo Jesus com o preço 

de sua vida para que ela 

agora, vencedora na carne 

humana, seja oferecida a 

toda a humanidade.  

O testemunho da 

Ressurreição do Senhor 

iniciou-se com os que foram 

escolhidos por Ele mesmo, ao 

se manifestar vivo, ressurgido 

dos mortos. E os fez seus 

enviados a toda a 

humanidade para anunciar, 

em Cristo e pela força de Seu 

Espírito, o perdão dos 

pecados e a vida nova da 

ressurreição – participação da 

própria Vida Divina na carne 

humana renascida em Cristo. 

Neste período, que se iniciou 

com a solene celebração da 

Vigília Pascal da Ressurreição 

do Senhor, 

participada 

pelos fiéis no 

acolhimento 

da Fé em 

Cristo, do 

Batismo em 

Seu Nome, 

do Dom do 

Seu Espírito 

de Amor, da 

Comunhão 

em Sua oferta de Vida 

perpetuada na Eucaristia – 

Corpo dado e Sangue 

derramado – por Cristo Jesus 

Ressuscitado, expande-se a 

missão da Igreja: levar 

este Evangelho (Boa 

Notícia) de Cristo Vivo 

agindo em nós, para toda a 

criatura. 

Assim, a experiência cristã de 

sua comunhão com Jesus 

Vivo, é celebrada a cada sete 

dias no Dia do Senhor, o 

primeiro da semana, Dia que 

marca a cada semana, o 

encontro com Jesus 

Ressuscitado na comunidade 

reunida em Seu Nome. Assim 

entenderam os primeiros 

apóstolos, testemunhas do 

encontro com o Ressuscitado, 

que marcou o primeiro dia da 

semana com suas 

manifestações a eles. 

E a Igreja vive toda sua 

caminhada na história como 

Tempo Pascal, 

continuamente 

recordado: “Fazei isto em 

memória de mim.” (Lc 22, 19; 

1 Cor 11, 24 e 25.) – palavras 
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ditas por Jesus em sua ceia 

de despedida dos discípulos, 

antes de Sua Paixão. E a 

comunidade de Fé, agora 

renova seu gesto de oblação 

e proclama 

sempre: “Anunciamos, 

Senhor, a vossa morte e 

proclamamos a vossa 

ressurreição. Vinde, Senhor 

Jesus!” Esta é a aclamação 

jubilosa diante do Mistério 

da Fé. E o Mistério do Amor 

se prolongará por todos os 

dias da vida, penetrando em 

toda a realidade da vida 

humana, testemunhando o 

poder do Amor que tudo 

vence, tudo transforma, tudo 

ilumina. 

Através dos seus, o Senhor 

Ressuscitado continua a 

caminhar solidário com a 

humanidade mergulhada nas 

decepções de seus sonhos, 

na desesperança diante de 

seus fracassos, nas 

incapacidades de realizar a 

vida em convivência 

construtiva, nos seus 

problemas insolúveis, nas 

trevas que cobrem o seu 

futuro. Como com os 

primeiros testemunhas de 

sua ressurreição, Ele aquece 

os corações e os abre à 

solidariedade e esperança. A 

última palavra não é a morte, 

o fim de tudo, é a Vida para 

sempre. Cristo vive e nEle há 

Vida para todos. 

Assim, onde e quando o 

Evangelho do Senhor 

Ressuscitado foi, é e será 

anunciado, a realidade da 

presença viva do Senhor 

Ressuscitado se atualiza nos 

corações das pessoas e em 

sua comunhão no mesmo 

Amor de Cristo, até que o 

Senhor venha para revelar o 

Reino de Deus plenamente 

realizado. Para isto Jesus 

disse ter vindo ao 

mundo: “Para reunir os filhos 

de Deus dispersos”(Jo 11, 

52). E assim Ele faz a Igreja 

em Tempo Pascal!  

 

+ José Antonio Aparecido 

Tosi Marques 

Arcebispo Metropolitano de 

Fortaleza 

 

 

 

Decretos e Provisões: abril de 2019 

 

 

Autorização de Santa Reserva Eucarística na 

Capela da Casa de Acolhimento da Obra Lumen 

de Evangelização – Paróquia de São Francisco 

de Assis – Jacarecanga, Fortaleza 02 04 19 

Autorização de transferência de endereço da 

Comunidade Toca de Assis feminina – 04 04 19 

Provisão Diaconal – Diác. José do Carmo da 

Silva Oliveira na Paróquia Nossa Senhora do 

Sagrado Coração – Aerolândia, Fortaleza 05 04 

19 

CELEBRET para Pe. Antonio Furtado Sobrinho, 

CCSh em viagem 23 04 19 

http://www.arquidiocesedefortaleza.org.br/presbiterio/arcebispo/dom-jose-antonio-aparecido-tosi-marques/
http://www.arquidiocesedefortaleza.org.br/presbiterio/arcebispo/dom-jose-antonio-aparecido-tosi-marques/
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CELEBRET para Pe. Francisco Almeida Viana, 

CCSh em viagem 23 04 19 

Nomeação de Promotor de Justiça e Defensor 

do Vínculo do Tribunal Eclesiástico de 

Fortaleza – Pe. João Bosco de Sousa Leite 23 

04 19 

Nomeação de Juiz Eclesiástico do Tribunal 

Eclesiástico de Fortaleza – Pe. Josieldo da 

Silva do Nascimento 23 04 19 

Nomeação de Notária do Tribunal do Tribunal 

Eclesiástico de Fortaleza – Amanda Maria da 

Frota Machado 23 04 19 

Nomeação de Notária do Tribunal  do 

Tribunal Eclesiástico de Fortaleza – Melissa 

Galeno Amaral 23 04 19 

Nomeação de Auditora do Tribunal 

Eclesiástico de Fortaleza – Dra. Jéssica Mara 

Nogueira – 23 04 19 

Nomeação de Juiz Eclesiástico do Tribunal 

Eclesiástico de Fortaleza – Pe. Francisco 

Macerlândio Teixeira Gomes 28 04 19 

Nomeação de Juiz Eclesiástico do Tribunal 

Eclesiástico de Fortaleza – Pe. Vicente Gomes 

de Morais 28 04 19 

Nomeação de Juiz Eclesiástico do Tribunal 

Eclesiástico de Fortaleza – Pe. Francisco José 

Duarte de Medeiros 28 04 19 

Nomeação de Juiz Eclesiástico do Tribunal 

Eclesiástico de Fortaleza – Pe. Zacarias 

Virgílio de Araújo Filho 28 04 19 

Provisão de Pároco de São Pedro e São Paulo 

– Jardim Guanabara – Pe. Gilvan Manuel da 

Silva Sousa, CM 28 04 19 

Provisão de Vigário Paroquial de São Pedro e 

São Paulo – Jardim Guanabara – Pe. Jânio 

José Pereira da Silva, CM 28 04 19 
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Provisão de Pároco de Nossa Senhora dos 

Remédios – Benfica, Fortaleza – Pe. Sílvio 

Alfredo Batista Mitozo, CM  28 04 19 

Provisão de Vigário Paroquial de N Sra dos 

Remédios – Benfica, Fortaleza – Pe. Hesíodo 

Sales Batista Junior, CM 28 04 19 

Provisão de Pároco de São Francisco de Assis 

– Quintino Cunha, Fortaleza – Pe. Francisco 

Ivo Sousa Nascimento, CM 28 04 19 

Provisão de Vigário Paroquial de São 

Francisco de Assis – Quintino Cunha, 

Fortaleza – Pe. Francisco Erlan Pereira Leite, 

CM 28 04 19 

Provisão de Vigário Paroquial de Santo 

Antonio – Jardim  Iracema, Fortaleza  – Pe. 

Pedro Ribeiro Filho, CM 28 04 19 

 

 

 
Agenda do Arcebispo: Junho 2019 
 
 

Dia Sem. Hora Evento Local 

1 Sábado 8h00min  Encontro com os seminaristas da 

Filosofia  

Antônio Bezerra, Fortaleza  

2 Domingo  ASCENSÃO DO SENHOR  

3 Segunda-feira   CONSER NE1 – Ceará  Casa de Encontro Auxílio dos 

Cristãos  

4 Terça-feira  CONSER NE1 – Ceará Casa de Encontro Auxílio dos 

Cristãos 

5 Quarta-feira   CONSER NE1 – Ceará Casa de Encontro Auxílio dos 

Cristãos 

6 Quinta-feira  CONSER NE1 – Ceará Casa de Encontro Auxílio dos 

Cristãos 

9  Domingo  PENTECOSTES   

10 Segunda-feira  9h00min Encontro com os diáconos 

estagiários 

Residência Arquiepiscopal  

11  Terça-feira    

12 Quarta-feira  17h30min Conselho Econômico 

Arquidiocesano  

Cúria Metropolitana 
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13 Quinta-feira 5h00min Missa no Santuário de Fátima Fátima, Fortaleza 

15 Sábado 9h00min Conselho Arquidiocesano de 

Pastoral  

Centro de Pastoral “Maria, 

Mãe da Igreja” 

16 Domingo  SANTÍSSIMA TRINDADE   

17 Segunda-feira   Encontro dos bispos   

18 Terça-feira 9h00min Conselho de Formadores  Residência Arquiepiscopal  

19 Quarta-feira  9h00min  Conselho Episcopal  Residência Arquiepiscopal  

20 Quinta-feira  CORPUS CHRISTI  Região São José (Cidade 2000) 

21 Sexta-feira    

22 Sábado   Região Nossa Senhora dos 

Prazeres  

 

23  Domingo  XII DOMINGO DO TEMPO COMUM   

24 a 

27 

Segunda-feira - 

Quinta-feira 

 Encontro dos padres de mais de 11 

anos de Ordenação. 

Praia das Fontes, Beberibe 

28 Sexta-feira  SOLENIDADE DO SAGRADO 

CORAÇÃO DE JESUS – Dia Mundial 

de Oração pela santificação do clero  

 

29 Sábado  Imaculado Coração de Maria   

30  Domingo  XIII DOMINGO DO TEMPO COMUM   
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Dom José Antonio convoca lideranças para o Seminário 
Arquidiocesano de Pastoral 
 

 

            

 

No próximo dia 15 de junho 

de 2019, sábado, das 9h às 

12h, na Faculdade Católica de 

Fortaleza – FCF, acontece o 

Seminário sobre o VER, 

primeiro momento do processo 

de planejamento do novo 

Plano de Pastoral da 

Arquidiocese de Fortaleza. Em 

carta circular enviada aos 

presbíteros, diáconos, 

religiosos e religiosas e os 

leigos e leigas dom José 

convoca para juntos assumiren 

esse processo participativo de 

toda a Igreja Particular de 

Fortaleza na avaliação e 

acompanhamento para o novo 

Plano Arquidiocesano de 

Pastoral 2019-2023. Na carta 

pode-se conferir a lista dos 

convocados, membros natos e 

eleitos.Veja os três momentos 

que serão realizados no 

processo da XXIV Assembleia 

Arquidiocesana de Pastoral, 

conforme aprovado no 

Conselho Arquidiocesano de 

Pastoral do dia 6 de fevereiro 

de 2019. 

1º MOMENTO: VER 

Dezembro de 2018 a junho de 

2019. - Realizar as avaliações 

do Plano de Pastoral 2015-

2019 nas Regiões Episcopais, 

Pastorais Sociais, FAMEC, 

Conselho de Leigos e demais 

Associações eclesiais. - Olhar, 

nas diversas instâncias e 

espaços arquidiocesanos, a  

atual conjuntura da realidade 

social e eclesial. - Promover 

um Seminário Arquidiocesano 

em que seja apresentada, 

através de um assessor, uma 

visão desta atual conjuntura. 

Data: 15 de junho, data da 
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reunião do Conselho 

Arquidiocesano de Pastoral. 

2º MOMENTO – JULGAR 

Junho a setembro de 2019  

Buscar na Palavra de Deus, nos 

documentos do Vaticano II e 

do Papa Francisco, a luz 

necessária para fundamentar a 

ação evangelizadora e pastoral 

da Igreja de Fortaleza em 

nossa realidade. Conclui-se 

com a realização de um 

Seminário, com a iluminação 

feita por um assessor. Data: 21 

de setembro, data da reunião 

do Conselho Arquidiocesano 

de Pastoral. 

3º MOMENTO – AGIR 

Novembro de 2019 a abril de 

2020. Assembleia 

Arquidiocesana: 16 de 

novembro de 2019.- Propor e 

definir, em comunhão com as 

Diretrizes Gerais da CNBB e 

com as conclusões da 

Assembleia do Regional 

Nordeste 1, as ações 

evangelizadoras  a serem 

realizadas na Arquidiocese de 

Fortaleza, nos próximos quatro 

anos. 

- Construir os Projetos da Ação 

Evangelizadora na 

Arquidiocese de Fortaleza em 

seus vários níveis:   – 

Arquidiocese;    – Regiões 

Episcopais, Paróquias e Áreas 

Pastorais;    – Articulação das 

Pastorais Sociais, CEBs e 

Organismos;    – Fórum 

dos Movimentos Eclesiais – 

FAMEC;  – Conselho de 

Leigos. 

 

 

Encontro dos agentes da Pastoral da Comunicação, 
PASCOM, da Região Episcopal Nossa Senhora da Palma 

 

A coordenação arquidiocesana 

da Pastoral da Comunicação 

(PASCOM), realizou, Encontro 

de Articulação na Região 

Episcopal Nossa Senhora da 

Palma, para todos os agentes 

da Pascom, no dia 4 de maio, 

das 8h às 12h, no Centro de 

Apoio da Região em Baturité. 

principal objetivo foi fortalecer 

a Ação Evangelizadora da 

Pastoral da Comunicação nas 

14 paróquias da Região 

Episcopal. Na ocasião Marta 

Andrade. coordenadora 

arquidiocesana da Pascom. 

propôs partilha de 

experiências, organização da 

coordenação em nível de 

Região, implantação, 

revitalização e articulação da 

pastoral, além da 

apresentação do calendário 

das atividades da Pastoral da 

Comunicação 2019 e o cadastramento dos agentes na 

Arquidiocese de Fortaleza. 
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Comissão Dom Lustosa promoveu visita humanitária e 
espiritual aos assistidos do Projeto Lúmen 

 

Comissão esteve na Casa Dom Lustosa localizada no Complexo Chiara Luchi, no 
Sítio Bom Samaritano, em Pacatuba, mantido pelo Projeto Lúmen 

       

uma manhã 

repleta de alegria 

e 

espiritualidade, 

no dia 1º de 

maio, dia dedicado a São 

José Operário, a Comissão 

Arquidiocesana de Apoio à 

Causa de Beatificação e 

Canonização de Dom Antônio 

de Almeida Lustosa esteve 

presente em mais uma visita 

à Casa de Recuperação de 

Dependentes Químicos Dom 

Antônio de Almeida Lustosa, 

no complexo Chiara Luchi, 

localizado no Sítio Bom 

Samaritano, em Pacatuba, 

coordenado pelo Grupo 

Lúmen. 

Participaram da visita matinal, 

a irmã Margarida Maria Sales 

(Josefina), coordenadora da 

Comissão, o padre Abimael F. 

do Nascimento, MSC, assessor 

da Causa de Beatificação e 

Canonização de Dom Lustosa, 

prof. Felipe Filho, assessor 

literário, Dr. Tarcísio Brilhante, 

articulador junto às paróquias, 

Zenaide Oliveira, 

pesquisadora, e Marcus 

Vinícius, secretário da 

Comissão. 

Esse importante projeto de 

recuperação de dependentes 

químicos tem a chancela do 

Unichristus, através do Grupo 

Lúmen que, em parceria com a 

Comissão Dom Lustosa, 

promove a assistência material 

e espiritual àqueles que 

desejam retornar a uma nova 

vida social junto a suas famílias 

e seus amigos. 

A visita revestiu-se da 

solidariedade humana, sendo 

dispensado pelo coordenador 

do Complexo Chiara Luchi, Sr. 

Rondinelli, um aconchegante 

acolhimento aos membros da 

Comissão e aos assistidos do 

Projeto Lúmen uma verdadeira 

manhã de espiritualidade e 

catequese, dentro do período 

pascal, quando foram 

atendidos em confissão e, em 

seguida, participaram e 

animaram a celebração 

eucarística presidida pelo 

padre Abimael Francisco do 

Nascimento, MSC, Pároco da 

Paróquia de Nossa Senhora do 

Sagrado Coração, na 

Aerolândia, em Fortaleza (CE). 

A coordenadora da Comissão, 

irmã Margarida Maria Sales 

(Josefina), à frente desta 

N 
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quarta visita ao Sítio Bom 

Samaritano, em Pacatuba, 

exortou os assistidos à 

devoção e à intercessão para 

alcançar graças, distribuindo 

santinhos e posters do Servo 

de Deus Dom Antônio de 

Almeida Lustosa. 

Ela conclamou os presentes a 

exercitar a fé, a fim de alcançar 

graças por intercessão de Dom 

Lustosa, explanando que por 

essa intercessão alcançou já 

três grandiosos milagres, 

porquanto foi acometida nos 

últimos anos de três infartos, 

não tendo qualquer dúvida de 

que sua valiosa presença entre 

nós se deve, com certeza, à 

intercessão do Servo de Deus 

junto ao Pai Celestial. 

Na homilia, o padre Abimael 

fez ver a todos os assistidos o 

significado do trabalho na vida 

das pessoas, enaltecendo São 

José, como padroeiro do 

trabalho humano, responsável 

pela dignidade do labor, antes 

exercido pela escravidão e, 

após São José, o trabalho se 

torna elemento da dignidade 

humana. Ao mesmo tempo, 

reforçou para o grupo o 

otimismo que a cultura do 

trabalho leva ao engrande-

cimento dos homens. Nos três 

aspectos - físico, psicológico e 

espiritual - padre Abimael 

incluiu os objetivos do trabalho 

desenvolvido pelo Grupo 

Lúmen na ressocialização dos 

45 beneficiários do Projeto de 

Recuperação. 

Além disso, houve um 

momento especial de 

espiritualidade, nunca antes 

ocorrido naquela Casa, quando 

os próprios assistidos foram 

atendidos em confissão, antes 

da celebração eucarística, 

cumprindo assim o preceito 

pascal instituído pela Igreja e, 

portanto, promovendo a 

inclusão em uma nova vida 

digna de graça, de esperança e 

de comunhão entre todos. 

 

 

História da Terapia Comunitária Integrativa – TCI 
Tudo começou há 32 

anos (1987), no bairro 

Pirambu, em Fortaleza, Ceará. 

O advogado Airton Barreto 

montou ali o Centro dos 

Direitos Humanos do Piramb, 

mas percebeu que muitas 

pessoas que procuravam o 

local traziam problemas 

familiares e pessoais. Com o 

apoio do irmão, médico 

psiquiatra e antropólogo, Dr. 

Adalberto de Paula Barreto, 

moradores do bairro eram 

encaminhados para o Hospital 

das Clínicas da Universidade 

Federal do Ceará (UFC). Mas a 

quantidade de pessoas foi tão 

grande, que Dr. Adalberto 

decidiu ir ao bairro com um 

grupo de estudantes de 

medicina. 

Partindo da dinâmica de 

reconhecer-se no outro, 

fortalecer a autoestima e 

buscar soluções com o apoio 

daqueles que compartilham 

sua realidade, a Terapia 

Comunitária, uma metodologia 

desenvolvida de forma 

pioneira no Ceará, como já foi 

dito, está sendo disseminada 

em outros Estados e até no 

exterior. A partir das vivências 

para lidar com diversas 

situações, os usuários dessa 

metodologia tomam para si o 

poder e a possibilidade de 

ampliar a resolução dos 

problemas do cotidiano.  
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Faculdade Católica de Fortaleza realizou 18ª Semana 
Teológica 
 
Evento debateu atuação da Igreja nos dias de hoje a partir de Puebla. 

      

A Faculdade Católica de 

Fortaleza – FCF promoveu sua 

18ª Semana Teológica, de 15 a 

17 de maio, com o tema 

“Puebla 40 anos: Memória, 

Teologia e Perspectivas”. O 

evento ofereceu certificado de 

30 h/a e contou com 

palestrantes de São Paulo, 

Pernambuco e Ceará. 

      Puebla foi a 3ª 

Conferência do Episcopado 

Latino-Americano onze anos 

após a Conferência de 

Medellín. Foi um marco 

histórico da caminhada da 

Igreja nesse continente. Seus 

grandes temas como a Opção 

pelos pobres, a Opção pelos 

jovens, a Evangelização em 

interação com a cultura, a 

Religiosidade Popular, a 

Libertação, a Promoção 

humana, as Ideologias e as 

Políticas são, ainda hoje, 

objetos de reflexão e discussão 

em diversos âmbitos.  

       Entre os conferencistas 

estiveram: Antônio Ronaldo 

Vieira Nogueira, Coordenador 

do Curso de Teologia da 

Faculdade Católica de 

Fortaleza; padre Manfredo 

Oliveira, mestre em Teologia 

pela Pontifícia Universidade 

Gregoriana de Roma e doutor 

em Filosofia pela Universität 

München Ludwig Maximilian; 

Padre Ney de Souza, Pós-

Doutor em Teologia pela PUC-

RJ. Líder do grupo de pesquisa 

no CNPQ Religião e política no 

Brasil contemporâneo. 
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Pastoral da AIDS do Regional NE 1 celebrou Vigília Pelos 
Mortos de Aids 
 
             

A Vigília pelos mortos 

de Aids é um 

movimento 

internacional que 

iniciou em maio de 

1983. Um grupo 

formado por mães, 

parentes e amigos de 

pessoas que 

morreram por causa 

do HIV, organizou, 

em Nova Iorque, a 

primeira Vigília pelos 

Mortos da Aids. Este 

ano a vigília trouxe o 

tema “Intensificar a 

luta pela vida, saúde e 

direitos!”, expressão 

que coloca em 

comunhão as pessoas 

que faleceram e estão 

na presença de Deus, 

com aquelas que 

cuidam da vida e buscam que 

os direitos humanos sejam 

respeitados. 

  

Na 36ª Vigília é 

preciso “intensificar a 

luta pela vida, saúde e 

direitos”, reduzindo 

estigmas e preconceito; 

garantindo acesso à 

prevenção, cuidado e 

tratamento; promovendo 

justiça social e econômica; 

ampliando o engajamento e 

solidariedade na 

resposta ao 

HIV/Aids. A Igreja, 

mobilizada pela 

Pastoral da Aids e 

por instituições 

comprometidas com 

a causa, dá sua 

contribuição 

promovendo a 

solidariedade. 

Lembra, ao mesmo 

tempo, que a morte 

não é a última 

palavra sobre o 

humano. Cristo 

ressuscitou para 

que os sinais da 

morte se 

transformem em 

sinais de vida. Para 

celebrar esse 

momento, houve na 

Arquidiocese de Fortaleza, 

celebração eucarística na TVC 

e na Paróquia Santo Antônio 

de Pádua, Maraponga 
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Pastoral da Criança realizou capacitação de líderes para 
Campanha da Luz na Arquidiocese de Fortaleza 
     

Na manhã da quinta-feira, 16 

de maio, líderes da Pastoral da 

Criança, das nove Regiões 

Episcopais da Arquidiocese 

de Fortaleza realizaram 

capacitação para a 

“Campanha de Luz”, no 

Centro Pastoral “Maria, Mãe 

da Igreja”. 

      O objetivo do encontro, 

assessorado por Eduardo 

da Amazônia (captador de 

recursos), é capacitar os 

agentes pastorais para 

conquistarem novos 

colabora-dores que 

contribuam mensalmente 

na conta de energia. 

      O doador define a quantia 

que deseja doar e onde pode 

ser aplicado. Os recursos são 

destinados na manutenção e 

ampliação de projetos já 

existentes. A Pastoral da 

Criança desenvolve um 

trabalho missionário de 

promoção da dignidade 

humana em todos os Estados 

brasileiros e necessita de sua 

ajuda para levar vida 

abundante às crianças menos 

favorecidas. 
 
 

Terapia Comunitária Integrativa – TCI completou 15 anos no 
Dias Macedo 
 

A Paróquia São Francisco de 

Assis, no Dias Macêdo, 

celebrou na tarde, do dia 9 de 

maio de 2019, no Salão 

Paroquial, os 15 anos da 

Terapia Comunitária 

Integrativa, que presta 

serviço psicológico junto a 

comunidade paroquial. 

        Padre 

José Élio 

Correia de 

Freitas, 

psicólogo e 

coordenador do 

projeto, 

relembra as 

palavras sábias 

do Dr. 
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Adalberto de Paula Barreto 

para explicar o objetivo 

principal do TCI: “A Terapia 

Comunitária se caracteriza 

por ser um grupo de ajuda 

mútua, um espaço de 

palavra, escuta e construção 

de vínculos com intuito de 

oferecer apoio a indivíduos e 

famílias que vivem em 

situações de estresse e 

sofrimento psíquico” . 
 
 
 

Primeiro Encontro de Comunicação Redentorista, na 
Paróquia São Raimundo, Rodolfo Teófilo 
 

 

A Congregação Redentorista, 

por meio da comissão de 

mídias, promoveu o 1° 

Encontro de Comunicação 

Redentorista, que aconteceu 

de 17 a 19 de maio, na 

Paróquia São Raimundo 

Nonato, bairro Rodolfo 

Teófilo. 

O tema do encontro foi “O 

direito humano à 

Comunicação” e contou 

com a assessoria do 

missionário redentorista, 

Pedrinho Guareschi, doutor 

em comunicação e 

sociologia. 

Na mesa de abertura, 

estavam presentes, também, 

Patrícia Amorim, 

representando a Cáritas, e o 

Dep. Renato Roseno, 

presidente da 

comissão de direitos 

humanos da 

Assembleia Legislativa 

do Ceará. Os três 

fizeram uma ampla 

discussão sobre a 

influência da mídia no 

processo de aquisição 

e perda de direitos.  

Além de 

palestra e mesa-

redonda, foram 

oferecidas oficinas em 

fotografia, 

comunicação em rede 

e leitura crítica da 

mídia. 
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Paróquia de São Pedro na Barra do Ceará celebrou Bênção 
do Cruzeiro de Santiago  
    

 A Paróquia São Pedro, 

juntamente com a população 

da Barra do Ceará e de 

outras pessoas advindas de 

várias localidades, se 

prepara para a Bênção do 

Cruzeiro de Santiago – 

Primavera de seus 15 Anos, 

a Instituição da Comunidade 

Santiago e Proclamação de 

Santiago Maior como Santo 

Patrono do Lugar – Marco 

Zero de Fortaleza (Bairro: 

Barra do Ceará), no dia 23 de 

Maio. 

      O evento contará com as 

presenças ilustres de Dom 

José Antonio Aparecido Tosi 

Marques (arcebispo 

de Fortaleza), Dom 

Júlio César (bispo 

auxiliar da 

Arquidiocese de 

Fortaleza), Roberto 

Cláudio (prefeito de 

Fortaleza), da 

Guarda Nacional do 

Exército Brasileiro e 

da Banda do Corpo 

de Bombeiros Militar 

do Estado do Ceará. 

O arcebispo de 

Santiago Dom Julián 

Barros, que vinha 

para o momento não 

pôde comparecer. 

 

 

Faleceu Frei Nazário, frade capuchinho. 
 

Faleceu Frei Nazário (Ademar 

Oliveira de Souza), primeiro 

ministro provincial da 

Província do Ceará e Piauí, no 

dia 21 de maio, por volta das 

8h da manhã, no Hospital 

Dom Walfrido, em Sobral-CE. 

O corpo foi velado no 

convento São Francisco. A 

missa de corpo presente foi 

celebrada no dia seguinte, 

22 de maio, no Santuário 

São Francisco. Frei Nazário  

está sepultado no cemitério 

São Francisco, em Sobral. 

“Dai-lhe Senhor o descanso 

eterno e a Luz Perpétua o 

ilumine!” 
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81ª Semana Eucarística do Santuário e Paróquia de São 
Benedito 

 

A Paróquia-Santuário São 

Benedito e Nossa Senhora 

do Patrocínio, no Centro de 

Fortaleza, festeja no 

período de 13 a 20 de 

junho, a 81ª Semana 

Eucarística, iluminados 

pelo tema “Eucaristia: 

Fonte e sinal do bem 

social” e o lema “Não 

havia necessidade entre 

eles” (At 4,34).  

É graças ao compromisso 

assumido pelos Religiosos 

Sacramentinos e pelo Povo 

de Deus nestes 81 anos que 

será vivenciada mais uma 

semana dedicada 

totalmente à reflexão 

eucarística como 

verdadeira experiência para 

mergulhar nas riquezas do 

Mistério Pascal de Cristo. 

Uma semana consagrada 

para celebrar, refletir e 

receber os tesouros 

eucarísticos revelados por 

Nosso Senhor. 

 

 

 

Pastoral da Comunicação promoveu Semana da 
Comunicação 
O Setor de Comunicação da 

Arquidiocese de Fortaleza 

realizou de 26 de maio a 2 de 

junho de 2019 a Semana da 

Comunicação que tem como 

objetivo oferecer aos vários 

grupos da Igreja local, reflexão 

e pistas para a melhoria nas 

ações de comunicação com os 

presbíteros, agentes de 

pastoral, secretários, 

catequistas e fiéis nas 

paróquias, pastorais, 

movimentos e organismos. E, 

ainda, em comunhão com o 

Papa Francisco celebrar o 53º 

Dia Mundial das 

Comunicações 

Sociais, no dia da 

Ascensão do Senhor, 

celebrado no dia 2 de 

junho. O tema 

escolhido pelo Papa 

é: “Somos 

membros uns dos 

outros” (Ef 4,25). 

Das Comunidades de redes 

sociais à Comunidade 

humana. 
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Visita Pastoral na Paróquia São Francisco de Assis, 
Conjunto Palmeiras e São José, Maracanaú. 

 

A Paróquia São Francisco de 

Assis, no Conjunto Palmeiras 

recebeu de 23 a 26 de maio a 

Visita Pastoral da Arquidiocese 

de Fortaleza feita pelos bispos 

auxiliares, Dom Júlio César 

Souza de Jesus e Dom 

Valdemir Andrade dos Santos.  

Estiveram presentes, durante a 

Visita, o Vigário Episcopal da 

Região Nossa Senhora da 

Conceição, Padre Arildo 

Castro, o Pároco, Pe. Tiago da 

Silva, CSJ, e os missionários 

que realizaram no território da 

Paróquia visitas às 

comunidadea, aos doentes, e 

se reuniram com represen-

tantes das pastorais para 

discutir o atual cenário da vida 

comunitária, bem como traçar 

propostas para a 

missionariedade da Igreja.  

No mesmo período a Paróquia 

São José, no Centro, de 

Maracanaú, acolheu dom José 

Antonio e d. Rosalvo Cordeiro 

para a Visita Pastoral. 

Celebraram com a comunidade 

paroquial, visitaram religiosas, 

doentes, reuniram-se com o 

Conselho Paroquial, com os 

padres da Região Sagrada 

Família e fizeram a inspeção 

dos livros de registros da 

Paróquia.
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Diálogos: Encontro da Pascom em Antônio Bezerra refletiu 
sobre a mensagem do Papa para o dia das comunicações 
A Pastoral da Comunicação 

da Paróquia Jesus, Maria, 

José promoveu no dia 1º de 

junho, sábado, uma palestra 

para discutir o tema do 53º dia 

mundial das comunicações 

sociais. A iniciativa teve por 

objetivo sublinhar a 

importância de restituir a 

comunicação numa 

perspectiva ampla, baseada 

na pessoa, e enfatizar o valor 

da interação entendida 

sempre como diálogo e 

oportunidade de encontro com 

o outro. 

A reflexão proposta para o Dia 

Mundial das Comunicações 

Sociais 2019 é sobre o estado 

atual e sobre a natureza das 

relações na internet. A ideia é 

o recomeço a cerca do 

que é uma comunidade 

como rede entre as 

pessoas em sua 

totalidade. O evento foi 

realizado no Salão 

Paroquial Sagrada 

Família, em Antônio 

Bezerra, Fortaleza, e 

teve assessoria do 

pároco Padre Francisco 

de Assis, Jocasta 

Pimentel, Alex Ferreira, 

Romana Melo e Aline 

Herculano. 

 

 

Faculdade Católica de Fortaleza lançou Centro de estudos 
em Filosofia Brasileira 

 

 

A Faculdade Católica de 

Fortaleza – FCF  fundou, no dia 

29, o Centro de Estudos em 

Filosofia Brasileira. Para 

marcar a data foram 

programadas 12 horas de 

atividade filosófica que incluiu 

palestras, debates e 

homenagem a professores 

veteranos nesta área.  

O Centro de Estudos em 

Filosofia Brasileira é pioneiro 

no Norte-Nordeste. 

“Estabelecemos três linhas de 

pesquisa, uma sobre os 

pensadores brasileiros 

contemporâneos, cuja 

produção filosófica se dá em 

obras sistemáticas; outra que 

estuda os autores sob a ótica 

da história das ideias, sua 

relação e sucessão e uma 

terceira, que cuida da 

investigação da expressão 

particular da Filosofia Brasileira 

sob a forma literária”, explicou 

irmã Celeste, Coordenadora do 

Departamento de Filosofia da 

FCF e do referido Centro de 

Estudos. 

http://www.arquidiocesedefortaleza.org.br/regioes/regiao-episcopal-metropolitana-nossa-senhora-da-assuncao/paroquias-da-regiao/paroquia-jesus-maria-jose-antonio-bezerra/
http://www.arquidiocesedefortaleza.org.br/regioes/regiao-episcopal-metropolitana-nossa-senhora-da-assuncao/paroquias-da-regiao/paroquia-jesus-maria-jose-antonio-bezerra/
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O equipamento surge 

diante da necessidade 

de se evidenciar a 

produção filosófica do 

país. “A pesquisa 

sobre a historicidade, 

a personalidade e a 

teoricidade da Filosofia 

Brasileira é escassa no 

horizonte acadêmico 

deixando em aberto 

um leque de 

perguntas: Quem são 

os filósofos brasileiros? 

Como eles 

desenvolveram suas teorias? 

Qual a importância da Filosofia 

para a construção da 

identidade nacional ontem e 

hoje?”, pontuou a 

coordenadora. 

Na programação, destaque às 

conferências sobre a Filosofia 

Contemporânea no Brasil, 

ministrada pela  Profa. Dra. 

Marly Carvalho Soares (UECE); 

A chegada da Filosofia 

Ocidental no Brasil: um 

panorama histórico-filosófico, 

facilitada pelo Prof. Ms. 

Hálwaro Carvalho Freire (FCF). 

O Prof. Dr. Daniel Benevides 

Soares (FCF) apresentou a 

palestra Literatura e Filosofia: 

Os Literatos-Filósofos e a 

Expressão Filosófica para além 

do Sistema. Foram 

homenageados alguns 

professores pelo comprome-

timento com a área filosófica 

na Católica de Fortaleza. 

 

 

Paróquia de Maraponga celebra com júbilo festejo 
Antoniano 

 

A Paróquia Santo Antônio de 

Pádua, na Maraponga realiza 

de 1º a 13 de Junho a festa do 

seu padroeiro com Trezena, às 

19h e Santa Missa às 

19h30min tendo como tema 

“Antônio, palavras de Fogo, 

vida de Luz”. No dia 13, às 

18h, acontecerá  Procissão em 

honra a Santo Antônio seguida 

de Santa Missa de 

encerramento dos festejos, 

presidida pelo Frei Wilton 

Rocha, OFMConv (pároco da 

Paróquia Santo Antônio de 

Pádua). 

A Igreja Matriz fica na Rua 

Lourenço Pessoa, 760 – 

Maraponga. Informações pelo 

telefone (85) 3298.2272; (85) 

98738.2102, na Secretaria 

Paroquial.  
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Festa de Santa Paula Frassinetti, na Granja Lisboa 
 

 

A Área Pastoral Santa Paula 

Frassinetti realiza de 2 a 12 de 

junho a festa de sua padroeira, 

com o tema “Com Santa Paula 

sejamos discípulos e 

missionários do Reino de 

Deus”. Todos os dias, haverá 

novena, às 18h30min, e missa, 

às 19h, seguida de atividade 

social com barracas de 

comidas deliciosas e atrações 

musicais para alegrar os 

festejos.No dia 12 de Junho, 

quarta-feira, encerramento 

das festividades, haverá missa 

solene, às 19h, presidida pelo 

vigário paroquial, Padre 

Douglas. A Área Pastoral Santa 

Paula Frassinetti fica na Av. Ari 

Maia, 950 – Granja Lisboa – 

Fortaleza, CE. Informações 

pelo telefone (85) 3497.0713, 

na Secretaria. 
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