HISTÓRICO DA PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
No ano de 1941, o atual populoso bairro Montese não passava de um vasto espaço
territorial onde predominava extensa área verde pouco habitada.
Os terrenos aqui existentes eram de propriedade de algumas famílias de maior poder
aquisitivo e se constituíam de extensos sítios com predominantes plantações de cajueiros, mangueiras
e plantas medicinais, tais como mangirioba, do Pará e melão Caetano.
Os sítios eram conhecidos como: Bom Futuro, Mata do Dummar, Mata do Parreão,
Pirocaia e Jardim América.
O Sítio Bom Futuro correspondia a uma grande área de terra localizada entre os
seguintes pontos: ao nascente, Parreão; ao poente, Damas; ao norte, Jardim América; ao sul,
Parangaba.
Na época existia uma pequena capela localizada na rua Samuel Uchoa, que pertencia à
paróquia de Nossa Senhora dos Remédios, dirigida pelos padres lazaristas holandeses, cujo padroeiro
era São Pedro.
Semanalmente os padres lazaristas se encontravam naquela capela e ministravam
catequese para as crianças e celebravam a santa Missa.. Os sacramentos eram administrados e aqui já
funcionavam as principais associações como Mães Cristãs, Apostolado da Oração, Vicentinos,
Cruzada Eucarística.. O transporte principal dos padres era o cavalo. As estradas eram difíceis e o
povo tinha uma grande sede de Deus.
O Sítio Bom Futuro era de propriedade da família Chaves. O Sr. Sindulfo Serafim
Ferreira Chaves de bom grado, sendo proprietário de uma boa área de terras daquele populoso bairro
resolveu fazer a doação de um terreno para que fosse construída uma igreja maior e que um dia
pudesse ate se tornar paróquia. Assim, o senhor Sindulfo Chaves e sua mulher, Dulcinéa Gondim
Chaves, no dia 9 de setembro de 1939 fizeram a Arquidiocese de Fortaleza a doação de um terreno
para a construção da futura Igreja de Nossa Senhora de Nazaré. Essa doação foi passada através do
Cartório Pergentino Maia
Após a doação do terreno, em 1941 Pe. Pedro Vermeuler começou a construção
conforme uma planta feita pelo Arquiteto Dr. Aristides Barreto Neto. A nova igreja devia ter a forma
de uma cruz, mas, por falta de dinheiro, foram construídos somente parte do altar mor e os dois
braços, ficando o trabalho parado até o ano de 1948.
Padre Pedro Haazevoet em 1948 assumiu a responsabilidade desta capela, foi procurar
o arquiteto Dr. Aristides Barreto Neto, pedindo nova planta porque a primeira tinham perdido.
O arquiteto fez uma nova planta, baseada num postal recebido por um dos padres
lazaristas, que reproduzia uma igreja da Holanda, enviado pelo próprio Pe. Pedro, ainda seminarista..
De fato, olhando para esta igreja, se vê que não é de estilo colonial, mas com características
totalmente européias.
No sítio do Sr. José Chaves havia uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré, guardada
no depósito reservado ao resíduo do gado. A Sra. Júlia Guerreiro Rocha, paraense, hóspede do Sr.
José Chaves, pediu que doasse aquela imagem para a igreja que estava sendo construída, sob a
responsabilidade dos padres lazaristas Pedro Smeets e Francisco Jansen, ambos da paróquia de
Nossa Senhora dos Remédios. De posse da imagem dona Júlia levou-a para a residência do casal
Charles e Gabriela que tinha uma fábrica de gesso, onde confeccionavam e recuperavam imagens,
estátuas e outras peças e acessórios. Ao restaurarem a imagem constataram que a mesma era de
cimento.
Júlia, ao receber a imagem restaurada, conduziu-a à Casa de Nazaré, dirigida pelas
Irmãs Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, onde ficou até a construção do altar da nova
igreja, para onde foi levada solenemente, em procissão, para grande alegria da comunidade, que
crescia em fé e número de fiéis.

Foi pelo Decreto nº 81 da Arquidiocese de Fortaleza que o então Arcebispo da época,
Dom Antonio de Almeida Lustosa criou a Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, no dia 15 de
fevereiro de 1952.
Seu primeiro pároco foi o Pe. Gerardo Andrade Ponte, ex-bispo da Cidade de Patos, na
Paraíba. que, com grande zelo apostólico, deu continuidade aos trabalhos pastorais dos padres
lazaristas.
Os párocos que lhe sucederam foram: Pe. Gerardo Aguiar Nogueira, por duas vezes, Pe.
Jaime Felício de Sousa, os irmãos Pe Joaquim e Pedro Alves Ferreira, Pe. Ivanildo Bastos Pinheiro;
Pe. Alberto de Oliveira Nepomuceno; Pe. Sílvio Buffoli; e Pe. Batista Poinelli, nosso atual pároco.
Em 1960 a paróquia foi entregue aos padres membros da Congregação Sagrada Família
de Nazaré, de origem italiana.
O Pe. Batista está conosco desde o ano de 1960 e, como pároco, a partir de 1968. Em
sua gestão realizou os seguintes trabalhos: ampliação dos braços da igreja; reforma do altar
conforme as diretrizes estabelecidas pelo Concílio Vaticano II; construiu a calçada, adquiriu novos
bancos, gradeou o pátio ao redor da igreja; e, com a queda de um raio na torre da igreja, ocorrida a
27 de abril de 1999, aproveitou a oportunidade para refazer o telhado, o forro, instalação elétrica e do
serviço de som, piso de granito, deixando a igreja completamente nova.
No dia 18 de dezembro de 1999, na presença de uma grande multidão de fiéis, a igreja
foi solenemente reinaugurada com a bênção do Monumento da Cruz, atingida pelo raio. Esse
monumento foi erigido no lado direito do pátio, como marco de gratidão pela proteção de DEUS para
com o seu povo.
Desde agosto deste ano de 2001, a paróquia preparou os fiéis com Missões Populares,
pregadas por leigos. Eram 104 núcleos espalhados nos quinze setores, para celebrar, no dia 15 de
fevereiro de 2002, o Jubileu de Ouro de criação da paróquia, ocasião de grande louvor e
agradecimento a Deus e à Virgem de Nazaré, por estes 50 (cinqüenta) anos de graças, bênçãos e de
salvação em favor do povo que mora ao redor deste templo.
Hoje a paróquia que a princípio se encontrava na periferia da cidade, devido ao
crescimento que ocorreu nos últimos anos, encontra-se numa área privilegiada. A população que não
chegava a dez mil famílias hoje está em torno de sessenta e cinco mil habitantes.
A paróquia atingiu um grande número de pessoas como participante das diversas
associações, pastorais e grupos. A Renovação Carismática Católica tem feito um grande bem
orientando os participantes dos diversos grupos de oração na meditação diária da palavra de Deus.
Os grupos e associações tradicionais como a associação das Mães e Pais cristãos, Apostolado da
Oração, Legião de Maria estão bem atualizados no estudo e meditação da Bíblia Sagrada, o grupo das
Pequenas comunidades cristãs já conseguem viver algumas experiências dos primeiros cristãos no
ambiente em que vivem, a Pastoral da Crisma já prepara os jovens para os desafios do tempo
presente, a Pastoral da Família vem trabalhando para manter a unidade desse grupo tão importante
na formação e solidez da família.
O meio de comunicação dos canais religiosos muito tem contribuído para renovar o
fervor das pessoas. A Pastoral do Batismo através dos encontros de preparação tem procurado
incentivar os pais e padrinhos a assumirem seus compromissos. Foi implantado o curso de preparação
para a vida matrimonial com a finalidade de preparar melhor aqueles que iniciam a vida a dois.
Um dos momentos fortes da paróquia acontece na festa de Nossa Senhora de Nazaré, no
mês de outubro, ocasião que retornam todas as imagens que se encontram em peregrinação nos
diversos bairros da paróquia e tem início a novena com a participação de todos os setores. A festa é
concluída com uma solene procissão e o encerramento se dá na praça da matriz com a presença
maciça de aproximadamente dez a quinze mil pessoas que cantam louvando e agradecendo a Deus por
todas as maravilhas.

Grupos e Pastorais
Movimento Secular Piamartino (Elita)
Grupo de oração Mensageiros da Paz (Lourdes)
Grupo de Oração Divino Espírito Santo (
Grupo de Oração Vidas Renovadas (Iêda)
Terço dos Homens (Mendonça)
Apostolado da Oração (Francisquinha)
Setor da Juventude (Padre Fábio)
Pastoral Litúrgica (Ângela)
Grupo de Oração Semeando com a Palavra (Kabibi)
Grupo de Oração Dom de Deus (Eliete
Grupo de Oração Filhos de Maria (Ana Maria)
Pastoral Litúrgica – Equipe de Música (Nildo0
Encontro de Casais com Cristo
Grupo de Oração Renovados no Espírito (Regina)
Grupo de Oração Caminhando com Jesus (Lúcia)
Pastoral Familiar (Macedo e Socorro)
Pastoral da Saúde (Célia Nunes)
Conselho Pastoral (Pe. Sidnei)
Conselho Econômico e Administrativo (Pe.Sidnei)
Grupo Fonte de Viver – Obra Lumem (Fabiano)
Grupo de Intercessão (Joana)
Pequenas Comunidades (Selma)
Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão (Leudo)
Coroinhas (Andrade)
Pastoral dos Adolescentes (Carlos André)
Primeira Eucaristia (Irmã Telma)
Terço Missionária (Lígia e Ione)
Grupo Juventude Livre em Cristo (Ronildo)
Grupo Logos – Obra Lumem (luciane)
Legião de Maria (Sônia Ray)
Movimento Juvenil Piamartino Paroquial (Christianne)
Grupo São José (Paulo)
Pastoral do Batismo (Rubens e Vânia)
Associação Mães e Pais Cristãos (Lucia Guimarães)
Crisma dos Jovens (Renato Vitor, Inês, Christianne, Elvia, Ronildo)
Pastoral dos Surdos (Irenilda)
Grupo FIAMA (Breno Hebert)
Grupo de Jovens Fanuel (Civita)
Comunidade Paráclito (Beto)
Comunidade Magnificat (Carlinhos)
Vicentinos e Casa do Pequeno Vicentino (José Ribeiro)
Peregrinação de Nossa Senhora (Valcíria)
Coroação de Nossa Senhora (Célia e Henrique)
Crisma de Adultos (Pe. Fábio)
Família Piamartina (Pe.Jonas)
Comunidade Mundo Jovem (Pe. Jonas)
Pastoral Solidária (Duarte)
S.O.S. de Deus (Isabel Rocha)

HISTÓRICO:

CAPELA DE NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO:

O bairro Brasília, desde o ano de 1964, vem recebendo assistência sistemática da paróquia de N.
S. de Nazaré. Tudo começou quando o Pe. Batista juntamente com uma religiosa vinha ministrar aulas
de catecismo e deu início a uma pequena escola. Semanalmente era celebrada a Santa Missa. Foi em
1972, que com recursos recebidos da Itália ele adquiriu uma pequena casa ao lado da escolinha e
iniciou a construção da Capela. Seis meses depois a capelinha estava concluída e solenemente recebeu
a imagem de N. S. do Perpétuo Socorro que passou a ser a padroeira da comunidade. Um ano depois
uma família fez a doação de uma imagem maior da Virgem do Perpétuo Socorro, isso no ano de 1974 e
essa mesma imagem continua até os dias atuais.
Muitos foram os capelães que passaram pela capela de N. S. do Perpétuo Socorro. Dentre eles
podemos lembrar o Pe. Lourenço, o Pe. Batista, o Pe. Lucas, Pe. João Ribeiro, Pe. Rui.
Atualmente a nossa capela tem assistência do Pe. Batista.
Devido as diversas atividades paroquiais a festa que anteriormente era celebrada no mês de junho
foi transferida para o mês de agosto. Isso só é possível porque contamos com o apoio da comunidade,
pioneira da evangelização neste bairro, e dos padres que aqui freqüentam.
Neste ano a festa contará com a participação do setor cuja finalidade é despertar o interesse do
povo do bairro para um maior engajamento.

HISTÓRICO DA CAPELA SANTA TERESINHA E
ESCOLA COMUNIDADE SANTA TERESINHA
No ano de 1979 o nosso pároco, Padre Batista, lançou um desafio para duas
pessoas engajadas da paróquia, perguntando se elas gostariam de trabalhar com os pobres. De imediato
as duas aceitaram e convidaram mais outras duas, formando uma pequena equipe assim constituída:
Maria da Conceição Damasceno, Josefa Oliveira, Elita Freire e Darcy Marques.
O trabalho inicial foi visitar todas as casas e formar pequenas comunidades.
Com esse tipo de atividade sentiu-se a necessidade de se comprar uma casa para a realização dos
encontros. A pequena casa pertencia à senhora Maria Coelho.
A idéia foi se agigantando e pensou-se então em construir uma pequena capela.
Logo foi iniciada a construção da mesma a custa de muito sacrifício e grandes dificuldades, mas Deus
providenciou tudo. Quando a capela ficou concluída a Sra. Eurídice doou um pequeno altar e o Sr.

Pedro, já falecido, pai da Zefinha, uma das fundadoras, doou um estrado, para colocar sob o altar. Não
havia cadeiras, nem bancos.
No dia 25 de dezembro foi celebrada uma missa e o Presidente da celebração,
Pe. Sérgio Cometti, um dos benfeitores da capela, aproveitou o ensejo para abençoar a capela e a
imagem de Santa Teresinha.
Durante todos esses anos essa iniciativa foi bastante positiva e, embora nem os
membros fundadores não mais se encontrem servindo diretamente na comunidade continuam a
colaborar de diversas formas.
HISTÓRICO DA CAPELA DIVINA MISERICÓRDIA

No mês de março de 1970, o Pe. Batista Poinelli juntamente com Pe. João Codenotti
resolveram iniciar uma atividade pastoral na rua José Façanha para tentar aproximar os moradores
daquela região da paróquia. Falaram com algumas famílias para estudar a possibilidade de se celebrar
uma santa Missa semanal ali. Na época a atual Ir. Raimunda Militão era legionária e morava naquele
bairro e se encarregou de falar com a sua família para que a Missa fosse celebrada lá. E foi o que
aconteceu. Durante dois anos a casa situada na rua José Façanha esquina com rua Conegundes
Rodrigues recebia com muita alegria os padres que iam ali celebrar.
Mas, por motivo superior a família ficou impossibilitada de continuar com essa
celebração e a Sra. Isabel Primo que freqüentava aquela Missa ofereceu sua casa. Os padres ficaram
muito satisfeitos e durante quinze anos a santa Missa passou a ser celebrada naquela casa.
Com a morte de dona Isabel Primo a família mudou de casa e a paróquia ainda sem
condição de comprar um terreno onde pudesse ser construída uma capela ficou muito preocupada. A
Missa passou a ser celebradas em locais diferentes até que a família do Sr. Filomeno ofereceu sua
residência para dar continuidade às celebrações em lugar fixo.
Há treze anos a Missa está sendo celebrada na rua Armando Monteiro, esquina com rua
Antonio Correia e aí esse local passou a ser considerado uma capela que a princípio não tinha nenhum
padroeiro. Mas, com a presença dos diversos capelães que por lá passaram a mesma foi se estruturando
e recebeu como Patrono a Jesus a Misericórdia Divina.
Hoje a capela Divina Misericórdia já tem um Conselho, uma equipe litúrgica, um grupo
musical que anima as celebrações, já organizou o seu dízimo com o objetivo de futuramente construir
a própria capela.
A cada ano organiza a festa do seu padroeiro e segue as diretrizes da paróquia de
Nazaré.
Atualmente a capela está sendo acompanhada pelo Pe. Rui Pinheiro.

HISTÓRICO DA CAPELA SAGRADA FAMÍLIA
A Capela Sagrada Família, situada à rua Júlio César, nº 1743, no Bairro Bom Futuro tem sua
história peculiar e interessante que externa visivelmente a Providência Divina que continua presente na
história do mundo de forma concreta e notória.
Na travessa Júlio César, nº 99 residia a senhora Necy Timóteo de Albuquerque, muito religiosa,
que após ter recebido uma graça especial, solicitou ao Pároco Pe. Batista, aos 4 de julho de 1971 em
um sábado, no horário das 16h, uma Missa em Ação de Graças. Após esta Celebração os Padres da
Paróquia de Nazaré continuaram celebrando no local por 18 anos, pois perceberam a necessidade da
Comunidade que enfrentava dificuldades para participar da Santa Missa, principalmente por causa da
distância. Os celebrantes neste período foram: Pe. Batista, Pe. Felice, Pe. Albino, Pe. Raimundo
Ferreira, Pe. Hermínio, Pe. Lucas, Pe. Edelton e os Bispos: D. Guido e D. Gerardo.
No decorrer desses anos sob a coordenação do Pe. Batista a comunidade foi se organizando e
unindo as forças para aquisição de um terreno nas proximidades com a intenção de construir uma
Igreja, pois o número de participantes aumentava sempre mais. Com os auxílios obtidos com amigos e
benfeitores da Itália, contribuição de autoridades estaduais e da Comunidade, através de bingos,
eventos e doações, o sonho se tornou realidade.
No dia 22 de dezembro de 1990 foi inaugurada a Capela Sagrada Família, iniciando com
Procissão saindo da Paróquia de Nazaré e culminando com Concelebração Eucarística presidida por D.
Guido Casullo, Pe. Batista e Pe. Mário Jorge, na qual foram entronizados os padroeiros: Jesus, Maria e
José, a Sagrada Família, tornando-se um grande presente de Natal para a Comunidade.
O primeiro vigário responsável pela Capela foi o Pe. Mário Jorge, outros o sucederam: Pe.
Sidnei Felski, Pe. Renildo Vieira, Pe. Osmar Caradore, Pe. Modesto, Pe. Zezinho, Pe. Jodeam e
atualmente Pe. Gílson Nunes, todos contaram e contam com a colaboração e apoio do Pároco (Pe.
Batista e Pe. Sidnei atualmente) e dos outros padres Piamartinos: Pe. Elvis (em memória), Pe. Júnior,
Pe. Fausto, Pe. João Ribeiro, Pe. Carlos, Pe. Judikael, Pe. Paulo Henrique Oliveira, Pe. Paulo Henrique
(em memória), Pe. Fábio, Pe. Ricardo, Pe. Cristiano, Pe. Lucas, Pe. Albino Buffoli, Pe. Jonas, Pe. Rui,
Pe. Sérgio e Pe. Aglailton.
Em 1993 sob a coordenação do Pe. Sidnei, a Comunidade conseguiu adquirir um terreno com
2.200 m² em frente a Capela com o objetivo de construir um Centro Social, onde hoje funciona também
a EM Pe. Felici Pistoni EI/EF com aproximadamente 1000 alunos.
A Capela adquiriu uma casa na rua Campos Novos para formação espiritual da comunidade
carente. Atualmente na Casa Sagrada Família funciona grupos de oração, terços, grupo de idosos,
distribuição de cestas básicas (mensal) e do sopão (semanal). Foi adquirida outra casa na rua Campos
Novos para a promoção humana da Comunidade, Casa São João Batista Piamarta onde funciona cursos
de Corte e Costura.
Atualmente, a Capela Sagrada Família abrange a área compreendida entre as ruas Costa
Mendes, Vasco da Gama, Edith Braga e Av. João Pessoa, área de atuação, em reunião com o Pároco
Pe. Batista e o Vigário Pe. Sidnei diante da necessidade de melhor atendimento aos fiéis. Com
aproximadamente 20 mil habitantes é uma Comunidade composta por Pastorais e Movimentos Leigos,
que desenvolvem trabalhos de evangelização e ação social com crianças, jovens, adultos, enfermos e
idosos, além de Celebrações da Santa Missa (diariamente), batizados, matrimônios, confissões e
Primeiras Eucaristias autorizadas a partir da visita de D. Aloísio Lorscheider à Paróquia. Realmente
uma Comunidade viva, integrada e participativa que busca ciosamente em comunhão com a Igreja
cumprir a missão de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo a todos os homens.

HISTÓRICO DOS MOVIMENTOS
- Setorização
Com a finalidade de atender toda a comunidade paroquial, no ano de 2000 a paróquia foi divida em 16
setores para que as pessoas que não freqüentam a sede fossem também atingidas na evangelização. Ela
foi organizada tende à frente um líder e 4 coordenadores que são responsáveis pela divulgação de
todos os eventos que acontecem na paróquia. Esses líderes e coordenadores se reúnem mensalmente na
paróquia e quinzenalmente nos setores Essas pessoas são porta vozes dos acontecimentos que merecem
ser divulgados. Além dessa missão são formadas as equipes que realizam grupos de reflexões para
estudo da palavra de Deus e documentos da Igreja. Distribuem os boletins paroquiais. As pessoas dos
setores necessariamente fazem parte das pastorais existentes na paróquia.
- Pastoral Litúrgica
Com o Advento do Concilio Vaticano II os leigos passaram a atuar nas celebrações.A principio não
havia uma organização, as pessoas eram escolhidas aleatoriamente para fazerem as leituras. Só em
1970 foram criadas as equipes de leitores. Em 1980 surgiu a Equipe litúrgica, e em 2010 foi implantada
a Pastoral Litúrgica. Hoje a pastoral litúrgica atua em todas as celebrações com suas equipes de
atuação. Nos dias atuais a matriz e suas capelas possuem equipes e se reúnem si tematicamente para
troca de experiência e avaliação, sob a coordenação do Diretor Espiritual. Somando os componentes
das capelas e matriz o numero de participantes dessa equipe gira em torno de 70 pessoas.
- Casas Religiosas
A paróquia conta com duas com o apoio de duas congregações femininas religiosas: As filhas da
Caridade que desempenham um trabalho de assistência social às idosas, além da Clínica Média que
presta serviço à comunidade carente do bairro e mantém uma escola de ensino fundamental e médio.
As irmãs filhas da Purificação de Nossa Senhora prestam ajuda social e paroquial. Dão assistência em
duas casas localizadas no meio das favelas com assistência social e auxiliam a pastoral catequética da
matriz e realizam trabalhos de assistência aos jovens na capela Divina Misericórdia.
- Casa da Misericórdia
É uma casa dirigida por leigos, fundada em 02 de abril de 1988 com o objetivo de desenvolver a
promoção humana e a evangelização. Seus membros procuram divulgar a devoção à Divina
Misericórdia através do terço e hora da Misericórdia.
-Movimento Secular Piamartino
Nasceu do desejo de alguns leigos de compartilhar da experiência espiritual e da paixão educativa de
São João Piamarta, mantendo a característica da secularidade. Em Fortaleza participam desse
movimento 48 pessoas nas três formas de pertenças: aderentes que gostam do carisma, os casado que se
consagram a Deus através de promessa e os solteiros através dos votos de pobreza, obediência e
castidade. Em 16 de abril de 2006, na Itália , o Movimento Secular Piamartino foi aprovado com o
Decreto Oficial como associação de fiéis com personalidade jurídica, conforme as normas canônicas da
Igreja.
- Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão
Na década de 70 o padre Batista sentido necessidade de prestar assistência aos doentes, solicitou ao
Arcebispo autorização para preparar um grupo de leigos que do auxiliassem nessa Missa. Fizeram um
curso de preparação de 6 meses e daí passaram a visitar os doentes semanalmente. Depois a própria
Arquidiocese começou a organizar cursos para leigos, anualmente e pediam sempre a colaboração dos
párocos na escolha das pessoas para exercer esse ministério. Hoje a paróquia e capelas conta com o

auxilio de aproximadamente 130 pessoas que além de auxiliarem os padres durante as celebrações,
visitam semanalmente os doentes em seus lares com uma média de atendimento de 300 doentes nos
diversos setores da paróquia.
- Pastoral da Catequese
Até o ano 2000 a catequese de primeira eucaristia esteve sob a coordenação da Ir. Luisa Mendes, filha
da Caridade. Após este ano essa atividade ficou a cargo dos padres com a ajuda dos leigos. Em 2011 o
Pe. Rui Pinheiro juntamente com a Irmã Telma assumiu a responsabilidade da catequese paroquial. E
neste ano de 2013 congregou as capelas menores com a paróquia, ficando separada apenas a Capela
Sagrada Família. Em média são 250 crianças que se preparam para a primeira eucaristia.
- Pastoral da Crisma
Nos primeiros anos de criação da paróquia esse sacramento era ministrado no dia da primeira
Eucaristia. Pela manhã as crianças faziam a primeira comunhão e à tarde o Bispo vinha à paróquia para
crismá-las. Depois essa estratégia mudou. Para uma pessoa se crismar era exigida a idade de 14 anos.
Como o número de crismandos era muito elevado, a paróquia passou a exigir a idade de 16 anos. Essa
decisão foi utilizada por mais de uma década. Com as mudanças de coordenação que aconteceram os
crismandos atualmente podem crismar-se com 15 anos. Oe o Pe. Francisco Fábio da Silva Sousa é
responsável pela Pastoral da Crisma. Conta com uma equipe que o auxilia na parte burocrática e uma
equipe de catequistas. São duas as modalidades da Crisma: para os jovens abaixo de 25 anos e para as
pessoas adultas acima de 25 anos. Os encontros são realizados a partir de fevereiro nas manhãs de
domingo e os adultos no turno da noite, começando sempre em agosto. Por ano, em média são
crismados mais ou menos 220 pessoas entre jovens e adultos.
- Renovação Carismática Católica
A paróquia de Nazaré foi a primeira paróquia a realizar um seminário do Vida no Espírito Santo. Em
dezembro de 19074 teve início um grupo de experiência de oração. Em maio de 1976 foi realizado o
primeiro seminário de Vida no Espírito Santo com a participação de 30 pessoas. Todos os anos é
realizado um Seminário de Vida no Espírito na paróquia.neste ano de 2013 realizamos o 42º seminário
de Vida no Espírito. A missão da renovação carismática é evangelizar levando as pessoas a serem
batizadas no Espírito Santo, descobrindo nas suas vidas uma pessoa que lhe foi dada no dia do batismo:
O Espírito Santo. ARCC da paróquia conta com nove grupos de oração que se reúnem semanalmente
na paróquia. Suas principais atividades são: novena do Espírito Santo e encontro de Pentecostes,
evangelização nos condomínios, missa dos enfermos, encontros de carnaval, intercessão durante a festa
da padroeira, semana bíblica. Além dos grupos de oração a RCC tem três comunidades que são:
Comunidade Magnificat, Comunidade Paráclito e Comunidade Raiz de Deus. Os membros da RCC são
engajados em diversas pastorais da paróquia: setorização, Ministros Extraordinários da Sagrada
Comunhão, Pastoral da Saúde, Peregrinação de Nossa Senhora.
- Associação São Vicente de Paulo (Vicentinos)
Essa associação é oriunda da Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, da qual foi desmembrada a
paróquia de Nazaré. Como a paróquia era dirigida pelos padres lazaristas o ideal foi repassado para
nossa paróquia e aqui se formaram duas conferências Santa Liduina e Senhor do Bonfim.
Aparentemente embora seja um grupo muito silencioso realiza um grande trabalho de promoção
humano e social. Os membros unem trabalho e oração. No ano de 2011 foram solicitados para iniciar
na paróquia a Pastoral Solidária e vêm realizando uma trabalho muito importante. Fundaram a Casa do
Pequeno Vicentino onde são desenvolvidas diversas atividades promocionais. Suas principais
atividades são: visitas aos hospitais, aos presídios, distribuição de alimentos aos mais necessitados,
oriundos de doações dos fieis nas missas solidárias, pagamentos de conta de água e luz, aquisição de

remédios, fraldas aos mais carentes, distribuição de sopa e pães, realização de cursos
profissionalizantes para os mais carentes.
- Pastoral Familiar
Essa Pastoral foi implantada na paróquia no dia 9 de março de 2010 com o encontro de preparação para
29 agentes. Mensalmente se reúne para formação e estudos. A Pastoral Familiar é responsável pela
realização da Semana da Família, os encontros de preparação para o Matrimônio, encontros de
formação para namorados, implantação dos casamentos comunitários em 2011.
- Pequenas Comunidades Cristãs
No ano de 1969 as pessoas engajadas se reuniam para a preparação do Natal. Desses encontros
surgiram vários círculos bíblicos com encontros semanais.Em 1972 o Padre Batista Poinelli foi à Itália
visitar sua família e durante sua estadia teve oportunidade de fazer uma experiência nova. Retornando
ao Brasil lançou a idéia que foi muito bem aceita. E no dia 05 de março daquele mesmo ano reuniu os
círculos bíblicos e lançou a proposta para transformá-los em pequenas comunidades tendo como
paradigma a primitiva comunidade cristã onde todos tinham um só coração e uma só alma. Assim
surgiram as Pequenas Comunidades Cristas da Paróquia de Nazaré. Essas Pequenas Comunidades
formaram centenas de agentes de pastoral atuantes no trabalho de evangelizarão, catequese e liturgia e
marcam presença junto aos pobres, aos enlutados, aos doentes e aos aflitos. Atualmente são 41 grupos
espalhados em todo o território paroquial.
- Encontro de Casais com Cristo
Teve início na paróquia de Nazaré no ano 1987. com a realização do primeiro encontro de casais. O
ECC após os encontros são engajados nas diversas pastorais da paróquia. A principal é a Pastoral do
Batismo, Grupo Teatral, Pastoral Familiar, Pastoral dos Idosos e sobretudo presta o grande serviço
durante a festa da Padroeira, engajando-se nas diversas equipes de serviço formadas para maior brilho
da festa.
- Pastoral do Batismo
Nos primeiros anos de criação da paróquia de Nazaré os batizados eram realizados em datas aleatórias.
Com o passar dos anos os padres que sucederam os primeiros párocos resolveram estabelecer o dia de
domingo para a realização do Batismo. No ano de 1973 chegou ao Brasil o Pe. Antonio Pennacchio,
piamartino que ficou muito preocupado com a falta de formação das famílias que pediam o batismo
para os filhos. Pediu permissão para criar um dia de formação para pais e padrinhos. A princípio a idéia
não foi bem aceita. Mas aos poucos as famílias foram acatando a idéia e assim aqui na paróquia
existem os encontros de preparação. A CNBB três anos depois implantou esses encontros para todas as
paróquias. Primeiramente com cinco encontros, atualmente com apenas três. Esses encontros foram se
aperfeiçoando e no ano de 1990 foi implantada a Pastoral do Batismo com a formação das equipes de
formação, de visitação, de celebração. Mais recentemente foi incluída na Pastoral a Missa de
Apresentação que é sempre feita na véspera da celebração do Batismo. Hoje a aceitação por parte dos
fieis é de aproximadamente 80% . em média são batizadas por ano 150 crianças.
- Associação das Mães e Pais Cristãos
Essa associação foi fundada no dia 15 de agosto de 1952. no ano de 1967 a associação passou a ser
dirigida pelo Padre Batista Poinelli onde teve um crescimento no trabalho paroquial e espiritual e no
número de participantes que chegou a ser de 450 associadas. Em 1986 foi fundado o Clube das Mães
Cristãs que realizavam um trabalho social com a finalidade de beneficiar as mães gestantes, oferecendo
enxovais para aquelas sem condições financeiras para comprá-lo. O clube é mantido até hoje com a
colaboração das associadas. No ano de 1993 passou a ser chamado “Recanto do Bebê”. No ano de 2002

quando a associação festejou seu cinqüentenário de atividades pela primeira vez 6 homens receberam
fitas e medalhas de pais cristãos e a associação passou a ser Chamada associação de Mães e Pais
cristãos.
- Apostolado da Oração
No início do ano de 1942 na primeira sexta-feira, dia 02 de janeiro, um grupo de senhoras manifestou o
desejo de formar um núcleo do Apostolado da Oração. Tiveram um diálogo franco e decisivo com o
Padre Pedro Veemeuler, na época responsável pela Capela São Pedro pertencente à Igreja N. S. dos
Remédios . A capela estava situada na rua Samuel Uchoa. Ali teve início o Apostolado da Oração que
depois de criada a Paróquia de Nazaré veio transferido para cá.. Compete aos membros do grupo
intensa devoção aos Sagrados Corações de Jesus e Maria, assídua presença à santa Eucaristia,
participação ativa nas celebrações, retiros, peregrinações, adorações, novenas, encontros espirituais e
de formação, buscando a santidade própria e do próximo e a prática das primeiras sextas-feiras em
reparação ao Sagrado Coração de Jesus. O Apostolado da Oração está inserido nas diversas pastorais e
movimentos da paróquia.
- Pastoral da Saúde
Foi fundada recentemente na paróquia, em 2010 a Pastoral da Saúde tem como objetivo visitar e
auxiliar as pessoas enfermas da paróquia como forma de apoio aos Ministros da Sagrada Comunhão. É
uma pastoral que está à frente dos serviço de empréstimos de objetos e equipamentos como cadeira de
rodas, camas hospitalares, colchão d1água, cadeira higiênica aos doentes mais carentes. Estão também
à frente da organização na realização da páscoa dos doentes.
- Legião de Maria
A Legião de Maria teve sua origem em Dublin, na Irlanda. Chegou até nós através da Paróquia Nossa
Senhora dos Remédio na década de 40. em 1957 devido ao grande número de Praesdia que havia se
formado foi criada a Curia Virgem de Nazaré. Conta atualmente com 19 praesidia distribuídos em toda
a paróquia. Conta com uma média de 150 membros entre ativos e auxiliares. Tem como principal
atividade visita aos hospitais, visita nos lares, terço nas famílias enlutadas e tem como regra uma
disciplina militar pois todos os membros estão a postos como um exercito em ordem de Batalha a
Serviço da Virgem Maria.
- Peregrinação
Nos primeiros anos de criação da paróquia as novenas eram realizadas na própria matriz. Com a
chegada dos padres italianos a preparação da festa tomou novo rumo. Os padres saiam da igreja e
levavam a imagem até aos bairros e lá realizavam as celebrações festivas. Mais ou menos por volta do
ano de 1975 mudou a forma de evangelizar. Foram criadas as equipes de peregrinação com 4 imagens
que visitavam as famílias com a recitação do terço, canto das ladainhas, leitura do evangelho e
consagração. Em 2002 com a criação dos setores paroquiais foi aumentado o número de imagens
peregrinas que passou a ser 15. Quando o Pe. Sidnei assumiu a paróquia resolveu ampliar esse número
para que o maior número de família fosse visitadas.Hoje são 42 imagens que saem em peregrinação no
final do mês de maio e retornam em outubro para a novena em preparação a festa..
- Coroinhas
São crianças desejosas de auxiliar os padres nas celebrações. Atualmente estão bem organizados,
divididos em coroinhas e acólitos. No início esse serviço era reservado somente para os menos. A partir
da década de 90 as meninas passaram a integrar esse grupo. Anualmente acontece a investidura de
novos coroinhas e a renovação dos antigos. Participam de reuniões de formação semanais e são
acompanhados por dois seminaristas e pelo Padre Jonas.

- Pastoral do Adolescente
Foi criada no ano de 2000 a Pastoral do Adolescente com a finalidade de atender as crianças que tendo
feito a primeira eucaristia não tinha nenhuma opção de engajamento até poder se crismar. É um grupo
assistido pelos seminaristas e Pe. Jonas. As reuniões de formação e oração acontecem semanalmente.
- Pastoral da Juventude
Com a chegada dos padres piamartinos que tem como carisma a juventude, os trabalhos começaram a
ser realizados. Primeiramente com lazer e gradativamente a implantação de formação e oração. Esses
jovens com o tempo continuavam se reunindo e iam se formando grupos de oração. Somente no ano
2000 esses grupos foram considerados Pastoral da Juventude. Hoje a Paróquia conta com 8 grupos de
jovens que totalizam em mais de 300 jovens engajados nas diversas pastorais da igreja, dentre as quais
catequese, equipe litúrgica
A partir de 2013, seguindo a orientação da Arquidiocese, passou a ser chamado Setor Juventude e tem
como Diretor Espiritual Padre Francisco Fabio da Silva Sousa.
- Pastoral dos Surdos
No ano de 2010 foi dado início à Pastoral dos Surdos que tem por objetivo servir aos deficientes
auditivos, favorecendo a sua integração na igreja de modo a viver ativamente na comunidade cristã. A
pastoral ainda está em processo de aprimoramento. Se reúne todos os domingos tendo a participação de
crianças e adolescente surdos-mudos com o apoio de pessoas que através do aprendizado dos sinais A
pastoral tem por objetivo capacitar os agentes de pastoral com o curso de LIBRAS para auxiliar os
surdos na catequese e nas celebrações para que os surdos possam também fazer parte da comunidade
paroquial.

