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Nesta Edição

este clima será apresentado à 
Igreja de Deus em Fortaleza o novo 
Bispo Auxiliar, que vem se unir ao N

Corpo de Pastores para apascentar o Povo 
de Deus nesta Arquidiocese. Este Corpo 
Sacerdotal traz presente o próprio Senhor, 
Bom Pastor e Salvador junto de Sua Igreja  
Ele, único Sacerdote que age nos seus 
ministros ordenados e em todo o Seu Povo 
Sacerdotal. 

Para viver da Graça Divina e 
testemunhá-la a Igreja, Família do Senhor, 
reúne-se em Ação de Graças -  Eucaristia. .
(Do Editorial)
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 Editorial:

“Temos mais um Bispo Auxiliar”
apos tó l i co  dado  por  Jesus .  
Escolhendo seus doze apóstolos e 
sobre eles enviando seu Espírito 
Santo, Jesus os enviou como seus 
cooperadores na continuidade da 
missão que recebera do Pai: anunciar 
o Evangelho a toda criatura e realizar 
o dom da vida divina à humanidade, 
em todos os lugares e no decorrer dos 
tempos. O mesmo Jesus prometeu 
continuar com os seus: “Eu estarei 
convosco todos os dias até o fim dos 
tempos” (Mt 28, 20). Como fora 
enviado pelo Pai, assim envia seus 
a p ó s t o l o s  e  e s t e s  a  s e u s  

ela graça divina e pela continuadores na missão do Senhor. 
sensibilidade e compreensão do Agirá sempre Jesus pelo seu Espírito, PSanto Padre Bento XVI, e de modo muito especial pelos que 

recebemos mais um Bispo Auxiliar Ele mesmo escolhe, consagra e envia 
para o pastoreio da Arquidiocese de na missão apostólica. 
Fortaleza. Nomeado no dia 2 de Sensibilidade e compreensão 
fevereiro passado, Dom Rosalvo do Santo Padre Bento XVI. 
Cordeiro de Lima foi ordenado bispo Conhecendo a realidade da Igreja na 
no dia 25 de março em Mogi das Arquidiocese de Fortaleza, já pela sua 
Cruzes SP, sua diocese de origem; amizade anterior com o Cardeal Dom 
será apresentado à Arquidiocese de Aloísio Lorscheider, e mais ainda 
Fortaleza no próximo dia 21 de abril, atualmente pelo seu pastoreio 
Quinta-feira Santa, às 8 horas, por universal, o Santo Padre sabe da 
ocasião da celebração da Missa da necessidade que o Arcebispo de 
Unidade e dos Santos Óleos, com a Fortaleza tem de auxiliares bispos, 
presença de todos os sacerdotes e diante do tamanho da Igreja a ele 
diáconos e representações de todas conf iada e dos desaf ios da 
as comunidades eclesiais da e v a n g e l i z a ç ã o .  F o i  a s s i m  
Arquidiocese. pessoalmente que o ouvimos 

Graça divina um novo Bispo na expressar no mês de setembro de 
Igreja. Atualiza-se o mandato 2009 em v is i ta  “Ad L imina 
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Aposto lorum”.  Em audiênc ia  hóstia viva, santa, agradável a Deus 
particular conversando sobre a (cf. Rm 12,1); dêem testemunho de 
realidade da Arquidiocese de Cristo em toda a parte; e, àqueles que 
Fortaleza, dizia o Papa o direito que o por isso se interessarem, falem da 
Arcebispo tinha de bispos auxiliares. esperança, que está neles, da vida 
E generosamente veio ao encontro eterna (cf. 1Pd 3,15).”
desta necessidade, dando-nos mais É neste contexto que os 
um Bispo Auxiliar. s a c e r d o t e s  r e n o v a m  s e u s  

Na Quinta-feira Santa sempre compromissos emitidos por ocasião 
se realiza na Catedral Metropolitana, da própria Ordenação Sacerdotal. 
na parte da manhã, uma Missa Neste mesmo dia em que, na Santa 
especial, única real izada na Ceia Jesus instituiu a Eucaristia e com 
Arquidiocese e que reúne ao redor do ela o Sacerdócio do Novo Testamento. 
Arcebispo todos os padres e diáconos, Nesta Missa se preparam e abençoam 
bem como fiéis representantes de os óleos a serem usados nos 
todas as paróquias e áreas pastorais sacramentos em toda a Igreja 
para a celebração da Unidade eclesial.  Arquidiocesana durante o ano: óleo 
Nes ta  M i s sa  ce l eb rada  nas  para o Batismo ou dos Catecúmenos, 
proximidades do Tríduo Pascal, se óleo para os Enfermos e é consagrado 
expressa a própria realidade o óleo do Crisma a ser usado nos 
sacerdotal da Igreja, Corpo Místico de Sacramentos do Batismo, da 
Cristo, fruto da Páscoa do Senhor, Sua Confirmação e nas Ordenações 
Obra. “L.G. 10. Cristo Senhor, Sacerdotais. 
Pontífice tomado de entre os homens Neste clima será apresentado 
(cf. Hb 5,1-5), fez do novo povo “um à Igreja de Deus em Fortaleza o novo 
reino de sacerdotes para Deus, seu Bispo Auxiliar, que vem se unir ao 
Pai” (cf. Ap 1,6; cf. 5,9-10). Com Corpo de Pastores para apascentar o 
efeito, pela regeneração e unção do Povo de Deus nesta Arquidiocese. 
Espírito Santo, os batizados são Este Corpo Sacerdotal traz presente o 
consagrados para serem edifício próprio Senhor, Bom Pastor e 
espiritual e sacerdócio santo, a fim Salvador junto de Sua Igreja  Ele, 
de, por todas as obras do cristão, único Sacerdote que age nos seus 
oferecerem sacrifícios espirituais e ministros ordenados e em todo o Seu 
proclamarem as grandezas daquele Povo Sacerdotal. 
que das trevas os chamou para a sua Para viver da Graça Divina e 
luz maravilhosa (cf. 1Pd 2,4-10). testemunhá-la a Igreja, Família do 
Assim, todos os discípulos de Cristo, Senhor, reúne-se em Ação de Graças 
perseverando juntos na oração e no -  Eucaristia. 
louvor de Deus (cf. At 2,42-47), 
ofereçam-se a si mesmos como 

+ José Antonio Aparecido Tosi Marques
Arcebispo Metropolitano 
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 Nomeações e Provisões de março / 2011
04

1. Provisão dos membros Paróquia Nossa Senhora 
do Conselho Econômico do Patrocínio  Centro, 
- Santuário Sagrado Fortaleza 21 03 11.
Coração de Jesus - 7. Provisão do Pároco de 
Fortaleza 03 03 11. Nossa Senhora das 

2. Uso de Ordem na G ra ça s   P i r ambu ,  
A r q u i d i o c e s e  d e  Fortaleza - Fr. Francisco 
Fortaleza - Pe. Sóstenes d a  C r u z  O l i v e i r a ,  
Tavares Luna, MSF 03 03 OFMCap  23 03 11. 
11. 8. Provisão de Vigário 

3. Autorização de mudança Paroquial de Santíssima 
de residência religiosa do Trindade  Conj. José 
Inst i tuto Irmãs da Walter, Fortaleza - Pe. 
Purificação de Maria João Batista Lopes, SSS 
Santíssima  Montese, 23 03 11. 
Fortaleza 21 03 11. 9. Provisão dos membros 

4. Provisão dos membros do Conselho Econômico - 
do Conselho Econômico - Paróquia Nossa Senhora 
Área Pastoral Planalto do da Conceição - Pacatuba 
Pici - Fortaleza 21 03 11. 23 03 11. 

5. Provisão dos membros 10. P r o v i s ã o  d o s  
do Conselho Econômico - membros do Conselho 
Paróquia Nossa Senhora E conôm i co  -  Á r ea  
da Conceição - Pacajus Pastoral Nossa Senhora 
21 03 11. de Fátima - Álvaro 

6. Provisão dos membros Weyne, Fortaleza 23 03 
do Conselho Econômico - 11. 
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 REGIÕES, PARÓQUIAS E ÁREAS PASTORAIS

Curso sobre Missão

Calendário

Boas vindas

bom pastor, com zelo apostólico, o 

pastoreio nesta Igreja Particular. A 

Região São José nas pessoas de seu 

Vigário Episcopal e Pároco da 

Catedral Pe. Clairton, de toda sua 
A  R e g i ã o  E p i s c o p a l  coordenação e de seu Conselho 

Metropolitana São José, atendendo Pastoral, felicita Dom Rosalvo e 
o desejo de Dom José Antonio de deseja-lhe os mais sinceros votos 
que cada padre responsável pela de sucesso em sua missão pastoral 
Comissão Missionária nas Regiões nesta arquidiocese. Seja bem vindo 
Episcopais faça um curso sobre Dom Rosalvo.
Missão, para animar o Projeto de 

Missão em comemoração ao 

Jubileu Arquidiocesano em 2015, 1. A Cúria Arquidiocesana está 
enviará dois padres para participar convocando as secretár ias  
de um curso em Brasília, no mês de paroquiais da Região para o Curso 
julho. São eles: Pe. Fernando de Administração Paroquial, no dia 
Barbosa, pároco da paróquia Nossa 7 de maio. É importante a presença 
Senhora dos Remédios, e Pe. Pedro de todas as secretárias das 
Gothardo, ambos lazaristas.  Já paróquias. 
fizeram este curso no mês de 2. A Comissão Vida e Família sob 
fevereiro os leigos João do Carmo a coordenação do Pe. Clairton se 
Filho e Maria Lucineide e Sá, da reunirá no próximo dia 16 de abril, 
Comissão Missão da Região. às 8h30min, no Centro de Pastoral, 
Agradecemos a eles pelo “sim” a “Maria, Mãe da Igreja”. É 
esse trabalho missionário e importante que se façam presentes 
desejamos-lhes que tenham um os representantes das paróquias e 
bom desempenho. movimentos que atuam nesse 

segmento.

3. Acontecerá no último sábado 
A Região São José acolhe com do mês, dia 30, a reunião do 

muita alegria e estima o novo bispo Conselho Pastoral da Região São 
auxiliar, Dom Rosalvo. Pedimos ao José. Será um evento muito 
bom Deus que o ilumine nesta nova importante, pois reunirá todos os 
missão para desempenhar como párocos, os representantes das 

REGIÃO SÃO JOSÉ
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Coordenação da Região Episcopal pa róqu i a s ,  mov imen tos  e  
Metropolitana São José.organismos da Região. Pedimos 

Informações na Secretaria da que fiquem atentos a esta data 
Região, telefone 3219 1070.para mantermos a unidade 

E-mail: pastoral.

Visando a uma maior interação 
das Paróquias, o Setor Oeste da 
Região realizou suas reuniões em 
2010 de forma itinerante. Como a 
experiência foi positiva, haverá 
continuidade em 2011, e as 

A Catedral Metropolitana de reuniões serão realizadas nas 
Fortaleza que tem como padroeiro seguintes datas e locais:
São José está com a seguinte Dia 02 de abril - Paróquia 
programação para a Semana Santo Afonso 
Santa: Endereço: Av. Jovita Feitosa, 

2733 - Parquelândia
Dia 17 de abril - Domingo de Telefone: (85) 3223 - 8785 
RamosDia 21 de maio - Paróquia 

- 8h - Bênção e Procissão Nossa Senhora dos Remédios
(saída da Igreja de Cristo Rei)E n d e r e ç o :  A v e n i d a  d a  

- 8h30min - Missa Solene Universidade, 2974 - Benfica
(Catedral) Telefone: (85) 3223 - 5644 
Dia 19 de abril - Terça-feiraDia 20 de agosto - Paróquia 

- Das 9h00 às 11h30min e de São Gerardo
das 15h às 17h - ConfissõesEndereço: Av. Bezerra de 

Menezes - São Gerardo
Dia 21 de abril - Quinta-feiraTelefone: (85) 3223 - 3971 

- 8h - Missa da Unidade Dia 15 de outubro - Paróquia 
(Santos Óleos). Durante a São Francisco de Assis
celebração o arcebispo fará a Endereço: Av. Filomeno Gomes, 
apresentação do novo Bispo 733 - Jacarecanga
Auxiliar de Fortaleza, Dom Rosalvo Telefone: (85) 3238 - 0978
Cordeiro de Lima.  Dia  03  de  dezembro:  

- 18h30min - Missa da Ceia Confraternização dos Setores e 

Setor Oeste  

Paróquia da 
Catedral 

remum@arquidiocesedefortaleza.
org.br
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do Senhor (Lava-pés)

Dia 22 de abril - Sexta-feira Ação de Graças pelos 56 anos da 
- 9h - Celebração das Horas Paróquia Nossa Senhora de 
-15h - Celebração da Paixão Fátima; todos os dizimistas e fiéis 

e Morte do Senhor que visitam este Santuário; as 
Dia 23 de abril - Sábado Comissões Pastorais Paroquiais 

- 9h - Celebração das Horas constituídas em Assembléia, para 
- 20h - Solene Vigília Pascal que promovam a Pastoral de 

Dia 24 de abril - Domingo da Conjunto na Paróquia.       

Ressurreição
Programação do Novenário- 18h30min - Missa Solene
De Segunda a Sexta-Feira- 20h - Procissão do Cristo 
6 h 3 0 m i n  -  C e l e b r a ç ã o  Ressuscitado

EucarísticaInformações: 3231.4196, na 
7h30min - Oração do TerçoSecretaria da Catedral.
11h - Oração do Ofício
12h - Celebração Eucarística
15h - Oração do Terço
17h - Celebração Eucarística
18h30in - Novena 
19h - Celebração Eucarística e O Santuário Nossa Senhora de 

Bênção do Santíssimo SacramentoFátima, no bairro de Fátima, 
20h - Confraternizaçãoconvida os fiéis de Fortaleza a se 
Obs. No sábado, a programação unirem aos que fazem a Paróquia 

é a mesma, acrescentando de Fátima para juntos celebrarem a 
celebração eucarística às 16h e às Festa de Nossa Senhora de Fátima, 
17h30min.de 4 a 13 de maio de 2011. Assim 

como Maria disse Sim ao Plano de 
DomingoSalvação, façamos a nossa entrega 
7h e 9h - Celebração Eucarísticae dedicação ao Mistério Divino, 
10h45min - Oração do Terço e do abraçando este convite com as 

Ofíciomesmas pa lavras que e la  
12h - Celebração Eucarísticaexpressou: Eis a serva do Senhor. 
15h30min - Oração do TerçoQue sua palavra se cumpra em mim 
17h00 Celebração Eucarística (Lc 1,38).
18h30 Novena
19h00 Celebração Eucarística e 

Intenções Gerais dos festejos:

Santuário Nossa 
Senhora de Fátima 
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Bênção do Santíssimo Sacramento
20h00 Confraternização - De 26 a 27 de março visita da 

Imagem peregrina às famílias;
- As imagens serão devolvidas a 
partir do dia 30 de abril na missa Dia 4: Pe Ivan. Tema: Com a 
das 19h;Virgem de Fátima, anunciamos o 
- Dia 6 de maio, sexta-feira: amor de Deus ao mundo.
Bingão;Dia 5: Pe. Dácio. Tema: Com a 
- Dia 7 de maio, sábado: Jantar Virgem de Fátima, queremos 
Dançante;afirmar a fé em Jesus Cristo.
- Diariamente, após a missa das Dia 6: Pe. José Filho. Tema: Com 
19h, confraternização no Pátio da a Virgem de Fátima, acreditamos 
Igreja;que Jesus é o Pão da Vida.
- Dia 13, sexta-feira, procissão de Dia 7: Pe. Ivan. Tema: Com a 
encerramento saindo da Igreja do Virgem de Fátima, também 
Carmo, no Centro, às 18h;queremos seguir com Jesus sobre 
- A rifa da viagem para Fernando de as águas.
Noronha, no Navio Bleu de France, Dia 8: Pe. Ivan. Tema: Com a 
uma doação da CVC loja de Fátima, Virgem de Fátima, caminhamos 
acontecerá no dia 13 de abril, com Jesus.
quarta-feira.Dia 9: Pe. Castelo. Tema: Com a 

Virgem de Fátima, iremos ao 
encontro de Jesus.

Franzé e Juliana, Gustavo e Dia 10. Pe. Almeida. Tema: Com 
Germana, Ludson e Conceição, a Virgem de Fátima, cremos que 
Ody e Josy, Sales e Ivana , Pároco e Jesus é o Pão do Céu.
Vigários paroquiais.Dia 11: Pe. Ivan. Tema: Com a 

Informações: Secretar ia V i rgem de Fát ima, somos 
Paroquial (85) 3227.5215  discípulos missionários anunciando 

E-mail:que Jesus é Fonte de Vida.
Dia 12: Pe. Sá. Tema: Com a 

 Virgem de Fátima, afirmamos com 
Blog:Jesus: “Quem crê tem a vida 

eterna.
Dia 13. Tema: Com a Virgem de 

Fátima, devemos ouvir e pôr em 
prática a Palavra de Deus.

Observações:

Presidentes   temas 

Coordenação da Festa:

santuarionossasra.defatima
@gmail.com

www.blogsantuariodefatima
.blogspot.com
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Paróquia de Pacatuba 
Semana Santa

IV Caminhada pela Paz

Glaubércio Valentim, - Pastoral da 
Comunicação

às 

A Paróquia Nossa Senhora da 
Dia 23,

Conceição, em Pacatuba, fez sua 
programação para a Semana 

Dia 24,
Santa. Alguns destaques:

Dia 17, Domingo de Ramos - às 
9 horas, 

Dia 19, terça-feira -

Dia 20, quarta-feira - 

Dia 21, Quinta-Feira Maior - às 

17h, 

Dia 22, Sexta-Feira da Paixão - 
às 6h, 

(Guaiúba); 14h, Via-Sacra na 
Igreja Matriz; às 15h, Solenidade 
da Paixão e Morte de Cristo na 
Igreja Matriz e Procissão com o 
encontro do Senhor Morto e Nossa 
Senhora das Dores, na Praça da 
Juventude; às 19h,  Espetáculo da 
Paixão de Cristo, no Anfiteatro da 
Paixão, Praça da Matriz;

 Sábado Santo  às 20h, 

Missa da Vigília Pascal;

 Domingo de Páscoa  às 

19h, Missa da Ressurreição do 

Senhor.
Dia “D” da Campanha da 

Fraternidade, no Parque Ecológico 
das Andreas; às 18 horas, durante 

No dia 27 de Abril, às 16h, a Missa inauguração da nova 
acontecerá a IV Caminhada pela Capela do Santo Sepulcro (lateral 
Paz, saindo da comunidade de direita da Igreja) e bênção do novo 
Forquilha no Portal turístico presbitério;
(SEFAZ), indo pela avenida central  Meditação 
e culminando na Praça da das Sete Palavras de Cristo na 
Juventude, no centro de Pacatuba.Cruz, na Igreja Matriz.

Informações na Paróquia de Procissão 
Pacatuba: Secretaria - (85) 3345-do Fogaréu, saindo do Colégio 
1121; Pe. Nelson, pároco - (85) Menino Jesus para a Igreja Matriz;
8546-7196 ou 9985-3016; 
Glaubércio, pela comunicação - Missa da Ceia do Senhor e 
(85) 8719-7202Lava-Pés na Igreja Matriz; às 19h, 

Espetáculo da Paixão de Cristo, no 

Anfiteatro da Paixão, Praça da 

Matriz;

Caminhada Penitencial 
saindo do Alto São João (Pacatuba) 
até a Capela do Santo Cruzeiro 
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Paróquia SS. Trindade

Encontros 
Paróquia Mãe 
Santíssima 

A abertura foi no dia 9 de abril, 

com o hasteamento da bandeira e a 

celebração eucarística presidida 

pelo Pe. Pedro.

Todas as noites, às 18h30min, é 

celebrada a Novena de Santo 

Expedito e, às 19 horas, a Santa O Grupo Populart que faz parte 
M i s s a .  E m  s e g u i d a ,  s ã o  da  Paróqu ia  Sant íss ima 
apresentadas atrações culturais, Trindade, no bairro José Walter, 
como músicas, danças, shows. fará apresentações da Via Sacra 

nos seguintes locais: Haverá uma praça de alimentação, 
Teatro do Dragão do Mar - nos com comidas típicas.

dias 15, 16 e 17 de abril, às 20h, Endereço da capela Santo 
com entrada gratuita, mas os Expedito: Rua L, n. 417 - 
ingressos serão entregues uma Loteamento dos Expedicionários I  
hora antes do espetáculo; Itapery.

Bairro José Walter, nos dias Informações: (85) 3493-4490, 
21, 22 e 23 de abril, às 20h. 8802-3715  e 9612-7700.
Entrada: 1kg de alimento ou R$ 
2,00. 

Informações: Grupo Populart   
tel. 8854 1324 ou na secretaria 
paroquial, tel. 3291 1835.

Com o objetivo de tratar de 
assuntos referentes à prestação de 
contas, patrimônios, e demais 

A Capela Santo Expedito, no assuntos administrativos, os 
Loteamento dos Expedicionários I  s e c r e t á r i o s  e  s e c r e t á r i a s  
Itapery, que faz parte da Paróquia paroquiais, conselhos econômicos 
Mãe Santíssima está realizando a e párocos da Região foram 
festa de seu padroeiro tendo como convocadas para participar de uma 
tema “A exemplo de Santo reunião, dia 9 de abril, com a 
Expedito, Eu e minha casa equipe da Cúria. 
serviremos ao Senhor”. Os padres da Região também 
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têm, neste mês, dia 12, seu 
encontro em que partilham 
alegrias, desafios e esperanças, 
com momentos de celebração e 
momentos de lazer. 

Será realizada no dia 16 de abril, 
das 14h às 16h, na Sede da Região - Dia 30 de março, aconteceu 
em Guanacés,  reunião da o 1º encontro de formação para a 
Pr ior idade Famíl ia com os equipe de articulação da catequese 
representantes de todas as batismal, eucarística e crismal da 
Paróquias. Região Sertão São Francisco.   

Nesse encontro a equipe teve a 
oportunidade de ver um pouco a 

Haverá no dia 30 de abril, das 14 caminhada no estilo catecumenal. 
às 16h, na Sede da Região, em O encontro foi concluído com a 
Guanacés, uma reunião com apresentação do filme “O anel de 
representantes da Dimensão tucum”, que retrata a trajetória da 
Missionária de todas as paróquias. caminhada e das lutas das 
O objetivo é dar continuidade à primeiras comunidades eclesiais de 
reflexão sobre a ação missionária base e a reflexão dos participantes. 
da Região durante este ano. A equipe se comprometeu a 

perseverar, até porque “só se 
aprende a caminhar, caminhando”.

No último sábado de abril, 
acontecerá o 2º encontro de Com o objetivo de melhorar 
formação para a equipe de nossa ação pastoral, a Região 
Articulação da Catequese Batismal, Episcopal São Pedro e São Paulo 
Eucarística e Crismal da Região. está implantando o Projeto de 
Será em Paramoti, dia 30, às 8 Formação para leigos e leigas. 
horas da manhã.Assim no dia 30 de abril, das 8h às 

12h, realizará o encontro de 
a b e r t u r a  c o m  t o d o s  o s  

- A temática da Campanha participantes para esclarecimentos 
deste ano está suscitando e reflexão sobre a importância da 
interesse das comunidades e Formação.

Prioridade Família Encontro de Formação 
Catecumenal 

Prioridade Missão

Escola de Formação para 
Agentes de Pastoral

Campanha da Fraternidade
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movimentos para trabalhar de da Dengue, que está tão presente 
forma mais enérgica as questões no nosso dia-a-dia. As escolas 
ambientais. Aconteceram os estarão realizando o dia “D” da 
encontros da CF 2011, em nossas coleta de lixo, em toda a cidade. 
paróquias. A participação de Como afirma Fábio Soares: “O 
agentes pastorais foi significante. ponta-pé inicial foi dado, vamos 

- Em Canindé, além dos cobrar para ver os resultados, já 
agentes pastorais, participaram do que a Campanha continua”.
encontro entidades sociais que 
atuam na área, como Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais, Secretaria Na paróquia de Paramoti, a 
do Meio Ambiente e a bióloga que abertura do mês de maio 
faz acompanhamento ao Zoo de acontecerá com a Santa Missa, no 
Canindé. No dia 5 de abril, dia primeiro, às 19 horas, na Igreja 
aconteceu em Canindé um debate Matriz. Durante a semana os 
sobre o assunto, com um público bairros irão peregrinar com a 
misto de alunos, professores, Imagem de Nossa Senhora pelas 
representantes de movimentos famílias, realizando as novenas. No 
sociais. Colaboraram a Dra. Fábia dia 31, acontecerá a coroação de 
Sales, engenheira urbana, Dr. João Nossa Senhora.
Alfredo Teles de Melo, advogado, 
ambientalista e militante do PSOL, 
e os frades do serviço de Justiça, 
Paz e Integridade da Criação, de 
todas as províncias franciscanas do 
Brasil. 

- Em Paramoti, além do 
encontro da CF 2011 com os - No dia 10 de abril foi 
agentes pastorais, está sendo realizada a Jornada da Juventude, 
trabalhado esse assunto através de no Pecém. O Setor Juventude da 
palestras nas escolas municipais e Região articulou todas as paróquias 
estadual. A Igreja, juntamente e áreas para que os jovens 
com as escolas, e com o apoio das participassem desse momento. 
Secretarias de Educação e Saúde 
do município, irá promover uma - A Área Pastoral de Araturi 
ação concreta no próximo dia 19 de celebra a festa do seu Padroeiro, 
abril, com dois objetivos: a questão São José Operário de 27 de abril a 8 
do tema da Campanha e a questão de maio tendo como tema: “Com 

Mês de maio, mês de Maria. 
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São José Operário em defesa da 
vida no Planeta”. Todas as noites 
acontecerão novenas de São José, 
seguidas por missas presididas por 
padres convidados das paróquias 
vizinhas, depois das celebrações os 
festejos continuam no Centro 

A Área Pastoral Nossa Senhora Pastoral com show de humor, de 
de Fátima, no bairro Álvaro Weyne, talentos, forró-pé-de-serra, festa 
celebrará o novenário e a festa de dos anos 60, leilão, bazar, comidas 
sua padroeira de 01 a 13 de maio. t íp icas e muita animação. 

Tema: “Maria, mãe de todos e da Informações pelo telefone 3475-
igreja.”  Lema: “A criação geme em 1611. 
dores de parto.” (Rm 8, 22)

Abrindo os festejos, haverá no - A Paróquia de Sagrado Coração 
dia primeiro de maio, às 9h30min, de Jesus, no Nova Metrópole 
uma carreata e, às 19h, a promoverá no dia 7 de maio, um 
ce l eb ração  da  m i s sa .  No  jantar beneficente. Na compra do 
encerramento (13/05), queima de convite para o jantar a pessoa 
fogos, missa às 8 e às 12 horas, ganha uma cartela para concorrer a 
procissão e missa, às 17 horas. um aparelho de DVD.  

Todas as noites, haverá 
barracas, com atrações musicais, - A Paróquia Nossa Senhora das 
bingos e sorteios, nos dias 6 e 8. No Graças e São Pedro, na Tabuba, já 
dia 15, domingo, haverá o Bingo de instalou a sua secretaria. O número 
Encerramento, cujo prêmio é um de telefone é 3318-8554. 
notebook.

- O Conselho Pastoral da Região 
estará se encontrando no dia 30 de 
abril, na Tabuba, no Centro de 
Pastoral.

Área Pastoral de 
Álvaro Weyne

Mazé Laurino
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 PRESBÍTEROS ANIVERSARIANTES DE MAIO

NASCIMENTO ORDENAÇÃO PRESBITERAL

1 Pe. Clairton Alexandrino de Oliveira 2 Pe. Jânio José da Silva Pereira, CM
2 Pe. Moésio Pereira de Sousa, C.Ss.R 3 Pe. Bernardo (Brian) Holmes, C.Ss.R

9 Pe. Marcos José P.Tavares Martins, CM4 Pe. Elizeu dos Santos, CJM
12 Pe. Raimundo Kroth, SJ4 Frei Raimundo R. G. Tavares, OFMcap
22 Mons. Raimundo José Fernandes5 Pe. Josileudo Queiroz Façanha
24 Pe. Gelcimar Antônio de Carvalho5 Pe. Armindo Magalhães Duque, SSS
25 Frei Manoel Henrique Araújo, OFMcap5 Diác. Deusdeth Alves de Lima
26 Pe. Emílio César Porto Cabral6 Pe. Graziano Odorizzi
27 Pe. Fantico Nonato Silva Borges, CM6 Pe. Raimundo Leandro de Araújo
29 Pe. Jacó (James) Duggan, C.Ss.R7 Pe. Fco. José Gomes de Souza, INJ
29 Pe. Francisco José Ramos7 Diác. Pedro Gonçalves
31 Pe. Aldenor Bezerra Torres7 Pe. Anderson Avelino da Silva, SDB
31 Pe. Albino Buffoli, FN11 Pe. João Maria Araújo

12 Pe. Madson Marques de Sousa
12 Pe. Aguinaldo Lima Viana, SDB
13 Dom José Antonio Ap. Tosi Marques
13 Frei Francisco da Cruz Oliveira, OFMcap
15 Pe. Luiz Abner Cavalcante de Almeida
16 Pe. Marcos Passerini, MCCJ
18 Pe. Ant. Nazareno da G. Albuquerque
19 Pe. Watson Holanda Façanha
20 Pe. Denis Acácio de Araújo
20 Pe Martinho Alves dos Santos Neto
21 Pe. José Maria de Menezes Júnior
21 Pe. Francisco Bezerra do Carmo
21 Pe. Raimundo Nonato de Oliveira Neto
23 Pe. Manoel de Castro Ferreira
23 Pe. Hugo Eduardo Furtado, SJ
26 Pe. Francisco José Oliveira, CM
26 Pe. Antonio Augusto Menezes do Vale
27 Pe. Válber Almeida de Souza, CSJ
27 Pe. Raimundo Kroth, SJ
30 Diác.Francisco Fernandes de Almeida
31 Pe. Roberto Reinaldo P. de Queiroz

ab
a

Par éns  Todos
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PRIORIDADE PASTORAIS

Centro Ecumênico de 
Estudos Bíblicos
Seminário sobre Teologia 
Feminista

Curso de Verão da 
Terra Do Sol
XI ano do Curso de Verão 

emancipação humana”. 
Espiritualidade é a energia que 

podemos pôr nas coisas em que 
acreditamos e, ao mesmo tempo, é 
a l g o  q u e  n o s  d e s a f i a  
continuamente a descobrir os O Centro Ecumênico de Estudos 
caminhos e os projetos de Deus Bíblicos (CEBI) realizará um 
para a humanidade. Acreditamos Seminário sobre Teologia Feminista 
que, com o nosso trabalho, nos dias 9 e 10 de maio, das 
contribuímos para a construção de 18h30min às 21h30min, no Centro 
um mundo melhor. Fazemos de Pastoral Maria, Mãe da Igreja.
nossas as palavras de F. Houtart: A O tema será "Maria Madalena e 
sociedade do futuro tem que ser Mar ia de Nazareth.. .  uma 
pós-capitalista e somente pode ser maria(s)logia da autoridade das 
construída sobre quatro grandes mulheres” e será tratado à luz da 
eixos:hermenêutica feminista. O CEBI 

- uma relação de respeito e não contará com a colaboração de três 
de exploração com a natureza; biblistas e teólogas, a fim de que se 
privilégio do valor de uso sobre o reflita sobre o papel das mulheres 
valor de troca, o que significa que cristãs de hoje.
os produtos e os serviços teriam O evento é uma promoção do 
que ser desenvolvidos em função CEBI, por meio do Grupo de 
das necessidades e não do Mulheres AGAR.
usufruto;Informações: Victoria Régia 

- democratização da sociedade, Arrais, do Grupo de Mulheres 
não somente no campo político, AGAR, telefone (85) 9924.7436.
mas em todas as relações sociais - 
na economia, nas instituições da 
saúde, da educação, no esporte e 
na religião, entre homens e 
mulheres...

- multiculturalidade, ou seja, a 
possibilidade de que todos os Data: 10 a 18 de julho de 2011
saberes, filosofias e religiões Tema: “Espiritualidade em 
contribuam para a construção defesa da vida: ecologia e 
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social coletiva. (Entrevista a IHU  
on-line).

A Paulus Livraria realiza de 16 a 
O livro do Apocalipse ajudará a 

30 de abril, das 8h30min às 12h, no 
desvendar os caminhos de 

Auditório da Livraria, o Curso 
resistência e as forças que podem 

“ I n t r o d u ç ã o  a o  P r i m e i r o  
gerar sempre nova esperança para 

Testamento”.  O objetivo é 
combater a mercantilização, o 

apresentar uma introdução geral 
consumo e o individualismo. O 

ao Primeiro Testamento a partir das 
Apocalipse, como para os primeiros 

categorias históricas fundamentais 
cristãos, será a fonte de um novo 

que estimularam a passagem de 
olhar para o futuro, na perspectiva 

várias tradições orais à Escritura 
da construção de um mundo 

como expressão diversificada da 
acolhedor, fraterno e justo.

singular experiência de fé de Israel. 
Oficinas oferecidas no curso: 

Estão convidados a participar 
autoestima, brinquedoteca, dança, 

agentes de pastoral, catequistas e 
espiritualidade, música, vivências 

o público interessado. A facilitadora 
celebrativas, pintura em tecido, 

será Ir. Aíla Pinheiro de Andrade, 
teatro, produção de velas.

membro do Instituto Religioso 
Programação 

Nova Jerusalém, mestra e doutora 
- Manhãs: Palestras, debates, 

em Teologia Bíblica.
mesa redonda e discussões.

- Tardes: Oficinas de produção 
artística.

A comunidade ou movimento, 
que confirmar a presença de cinco 
(05) participantes terá direito a 
uma inscrição gratuita. Valor da 
inscrição: R$ 180,00 sem almoço e 
R$ 260,00 com almoço. Inscrições 
e informações: Curso de Verão na A Faculdade Catól ica de 
Terra do Sol  CVTS, na Rua Fortaleza está oferecendo um 
Rodrigues Júnior, 300, Centro. CEP. curso de especialização em 
60 .060 -000  Fo r t a l e z a -CE .  Estudos Bíblicos, para pessoas com 
Fone/fax: (85)3388.8704. E.mail: graduação em Teologia e áreas 

afins. Os candidatos das áreas afins 
devem comprovar conhecimento 

w básico da Bíblia, mediante meios e 

Cvts@cursodeveraofortaleza.com.
br. 

ww.cursodeveraofortaleza.com.b
r

Paulus Livraria

Faculdade Católica de 
Fortaleza

Especialização em Estudos 
Bíblicos  
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critérios da Coordenação do Curso.  Ao aluno que cumprir todas as 
O curso terá a duração de 15 exigências para conclusão do curso 

meses, começando agora em abril será fornecido o certificado de 
e terminando em julho de 2012, Especialista em Estudos Bíblicos, 
com uma carga horária de 340 de acordo com a Resolução nº. 
horas. As aulas serão ministradas 01/2007 do Conselho Federal de 
às terças e quintas-feiras, das Educação. 
18h30min às 21h45min. Para a Informações: Faculdade Católica 
entrevista de seleção é cobrada de Fortaleza  Seminário da 
uma taxa de R$ 75,00 e, caso seja Prainha. Tel. (85) 34532150
aprovado, o aluno deverá pagar 15 
parcelas de R$ 250,00.

AS SETE PALAVRAS DE JESUS NA CRUZ

1 -"Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que 
fazem." (Lucas  23, 34).
2 - "Em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no 
Paraíso." (Lucas 23, 43).
3 - "Mulher, eis aí teu filho; eis aí a tua mãe." 
(João 19, 26-27).
4 - "Eli, Eli, lama sabachthani? (Deus, meu Deus, por 
que me abandonaste?)" (Mateus 27, 46 e Marcos 15, 
34).
5 - "Tenho sede". (João 19, 28)
6 - "Está consumado" (João 19, 30)
7 - "Pai, em tuas mãos entrego meu espírito".
 (Lucas 23,  46)

1 -"Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que 
fazem." (Lucas  23 34).
2 - "Em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no 
Paraíso." (Lucas 23, 43).
3 - "Mulher, eis aí teu filho; eis aí a tua mãe." 
(João 19, 26-27).
4 - "Eli, Eli, lama sabachthani? (Deus, meu Deus, por 
que me abandonaste?)" (Mateus 27, 46 e Marcos 15, 
34).
5 - "Tenho sede". (João 19, 28)
6 - "Está consumado" (João 19, 30)
7 - "Pai, em tuas mãos entrego meu espírito".
 (Lucas 23,  46)

, 
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Pastorais Sociais 

Via Sacra

CEBs
Campanha de 
autossustentação 

Informações com Tita Nobre  
8825 1847 e 3388 8717 ou 
Fernanda Gonçalves - 3388 8706.

Esse ano, resolvemos articular 
todos os grupos das Pastorais 
Sociais, Cebs e Organismos da 
Arquidiocese de Fortaleza, para 
participar juntos da Via-Sacra, a 
fim de fortalecer a ação da igreja e Durante a missa de 7º dia do 
do povo de Deus. As Pastorais padre e teólogo José Comblin, 
Sociais, Cebs e Organismos da concelebrada por 7 padres e Dom 
Arquidiocese de Fortaleza, neste Edmilson Cruz, no dia 3 de abril, na 
tempo de Quaresma, associando- paróquia N. Sra. das Dores, em 
se aos sofrimentos de Cristo Otávio Bonfim, a Coordenação 
conclamam a todos(as) os Arquidiocesana de CEBs lançou a 
cristãos(as) para a defesa da vida campanha de autossustentação 
humana e do planeta. Por isso, das comunidades eclesiais de base 
manifesta-se, publicamente, para que tem Pe. Comblin como 
alertar a toda a sociedade da patrono. “Pe. José”, como era 
situação de injustiça e opressão chamado carinhosamente pelo 
que massacra, esmaga e mata a povo simples, foi um grande 
vida de tantas irmãs e irmãos defensor da autonomia das CEBs. A 
indefesos e da mãe natureza. A opção profética pelos pobres não 
Via-Sacra acontecerá no dia 19 de pode ser esquecida em nossa 
abril (terça-feira), das 14h30min Igreja. A partir da apresentação de 
às 17h30min. Por volta das 15h dois livros de Comblin, um 
haverá uma fala teológica reflexiva intitulado “Ressurreição” (1958) e 
sobre a Via-Sacra e o que ela o outro “A Profecia na Igreja” 
representa para os cristãos (e não (2009), os fiéis na celebração 
cristãos). Em seguida sairemos em foram levados a repetir a prece: 
procissão pelas ruas do centro de “Senhor, ressuscitai a profecia 
Fortaleza, vivenciando três e m  v o s s a  I g r e j a ! ” .  O  
m o m e n t o s :  j u l g a m e n t o ,  coordenador José Airton de Maria, 
crucificação e ressurreição de Jesus em momento de ação de graças, 
Cristo. apresentou o “LIVRO DE OURO”, a 
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partir de agora em circulação para ne s t a s  c omun i dades  s e  
d a r  c h a n c e  a o s  m u i t o s  desenvo lvem, ta is  como 
simpatizantes das CEBs de ajudar a a tend imen to  a  c r i anças  
manter este jeito engajado e subnutridas, mutirões de 
profético de ser Igreja. construção ou conserto de casas 

Quem decidir inscrever seu para pessoas desassistidas, 
nome neste “Livro de Ouro”, alfabetização de adultos, reforço 
deve saber que estará apoiando escolar, mutirões de limpeza,  

- uma grande rede de pequenas reuniões de conscientização com 
comunidades fraternas católico- operários e com catadores de 
ecumênicas, nas periferias de material reciclável, grupos de 
Fortaleza e nos Interiores da m u l h e r e s ,  f a r m á c i a s  
Arquidiocese, em seu esforço comunitárias, massoterapia, 
heróico de serem sinais de grupos de teatro e de capoeira, 
esperança cristã e espaços de visitas a doentes e a presos;
vivência dos grandes valores - os valores que este jeito 
evangélicos no mundo dos próprio de ser Igreja vive e 
pobres e esquecidos pela defende: a circularidade eclesial 
sociedade; como mode lo  apostó l i co  
- as formas de vida eclesial autêntico de comunhão, a 
peculiares destas comunidades: igualdade de valor entre os 
suas assembléias anuais, seus muitos ministérios eclesiais, o 
retiros, novenas e vigílias, os caráter libertador da Palavra 
estudos bíblicos contínuos,  Sagrada e da pessoa de Jesus 
construção e manutenção de que impele para a ação sócio-
salões comunitários e capelas, a político transformadora nas 
organização de sua catequese, a r e a l i d a d e s  s e c u l a r e s ,  
infância missionária, as missões preferencialmente entre os mais 
populares,  celebrações da necessitados, a certeza de que o 
Palavra e da Eucaristia, a Reinado de Deus não começa 
participação nos grandes senão aqui e agora, em meio às 
e n c o n t r o s  n a c i o n a i s  pessoas de boa vontade; a 
(“Intereclesial”) e regionais oração e comunhão eucarística 
(“Nordestão”); como reabastecimento espiritual 
- as inúmeras atividades na luta por um mundo melhor.
c a r i d o s a s  e  s e r v i ç o s  As CEBs ainda informam que 
humanitários gratuitos que uma conta poupança na Caixa 
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Econômica Federal (CEF) foi declarando-se solidário à causa.  
aberta, sob os cuidados da As listas preenchidas deverão ser 
coordenadora Raimunda Nonata encaminhadas para a coordenação 
dos Santos (Suzy), para receber da Área Pastoral Praia do Futuro. 
doações e contribuições mensais Contato: Pe. Eduardo: 8828-
de integrantes e apoiadores das 0 2 5 3  e  3 2 6 5 - 5 7 6 1 ,  o u  
CEBs. Eis os dados necessários gowinge@hotmail.com
para depósitos: Ag.: 2183, Op.: 
013, Conta Nº 42175-1. Seja 
você mais um a fortalecer as bases 
comunitárias mais atuantes e 
destemidas da nossa Igreja! 

A Pastoral da Pessoa Idosa - PPI Informações: Carlo Tursi  
realizou no dia 3 de abril, na  
Paróquia Imaculado Coração de 
Maria, no bairro Henrique Jorge, a 
Missa do Idoso finalizando com a As CEBs da Praia do Futuro e a 
posse da nova Coordenadora coordenação arquidiocesana das 
Paroquial da Pastoral, Sra. CEBs abraçaram a campanha 
Dasdores e reunião com os líderes. popular de mudança de nome da 

- A PPI da Paróquia Santíssima Praça 31 de Março para Praça "Dom 
Trindade, no bairro José Walter, Helder Camara", apagando, assim, 
realizará capacitação para líder nos do registro de nossa cidade a triste 
dias 17 de abril e 01 de maio, das "homenagem" ao golpe militar e à 
8h às 17h.ditadura e prestando honra ao 

- No dia 30 de abril, das 8h às maior líder religioso que saiu do 
12h, no Centro de Pastoral, “Maria, Ceará para lutar em defesa dos 
Mãe da Igreja”, a PPI promoverá pobres e dos Direitos Humanos. 
um encontro dos coordenadores Nesta campanha constam listas de 
paroqu ia i s ,  coordenadores  abaixos-assinados que serão 
comunitários e capacitadores da encaminhadas à câmara de 
Pastoral.Vereadores e ao Gabinete da 

- A PPI agradece a Dom Aldo Prefeita. As pessoas que quiserem 
Pagotto e à coordenação da assinar, mesmo sendo de outras 
pastoral da Paroquia São Benedito comunidades, se considerarem 
a participação no encontro de justa a homenagem a Dom Hélder 
capacitação da PPI, nos dias 26 e C â m a r a ,  p o d e m  a s s i n a r,  
27, no Centro de Pastoral, “Maria 

3263.2730 / tursicarlo@gmail.com

Pastoral da Pessoa 
Idosa

Praia do Futuro
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Mãe da Igreja”. seminários, PV, paróquias e 
Informações da PPI pelos movimentos eclesiais.

telefones 8736 7268 ou 9163 Aconteceu no último final de 
7067, com Neta, coordenadora semana do mês de março, 26 e 27, 
arquidiocesana. o I Encontro Vocacional Diocesano 

d e  2 0 1 1 .  P a r t i c i p a r a m  
aproximadamente 30 jovens 
v indos  de  vár ias  Reg iões  
Episcopais e Paróquias de nossa 

Aconteceu nos dias 21 e 22 de 
Arquidiocese. Em cada um 

março a reunião da pastoral 
podemos sentir a vontade de 

vocacional e Serviço de Animação 
discernir bem o caminho e a 

Vocac ional  (PV/SAV) e da 
vocação para os quais se sentem 

Organização dos Seminários e 
chamados. O encontro fo i  

Institutos do Brasil (OSIB) do 
coordenado pelo Pe. Rafhael e teve 

Regional Nordeste 1 da CNBB. O 
a valiosa ajuda, em sua preparação 

encontro realizou-se no Seminário 
e desenvolvimento, do Pe. Ailton 

Propedêutico da Arquidiocese de 
Costa e dos seminaristas do 

Fortaleza, no bairro Henrique 
Seminário Propedêutico, além dos 

Jorge. No encontro estiveram 
seminaristas Antonio Carlos 

presentes representantes das nove 
(Filosofia) e Vicente e Alexandre 

dioceses do Ceará e o bispo 
(Teologia). Durante o encontro os 

referencial Dom Antonio Roberto, 
vocacionados participaram da III 

bispo de Itapipoca. Na agenda 
Caminhada  Pen i tenc ia l  da  

trataram da organização do 
Arquidiocese realizada no dia 27 de 

subsídio da PV/SAV para o mês 
março. Os jovens interessados 

v o c a c i o n a l  d e s t e  a n o ,  
devem procurar o seu pároco e 

apresentação das novas Diretrizes 
estar engajados nas atividades da 

para a Formação dos Presbíteros da 
pastoral paroquial. E na Região 

Igreja no Brasil e a partilha de 
Episcopal devem procurar o padre 

experiências em ambas as 
responsável pela PV na sua 

situações PV e Formação. Na 
respectiva Região:

Arqu id iocese  de  For ta leza  
REM S. José - Pe. Rafhael

começaram os preparativos para a 
REM Bom Jesus - Pe. Francisco 

realização da II Jornada Vocacional 
Neto (Bom Jardim)

que ocorrerá no dia 27 de agosto, 
REM Sagrada Família - Pe. 

último sábado do mês. Na equipe 
Leonardo (Tabatinga)

es tão  rep resen tan tes  dos  
REM N. S. Prazeres - Pe. Henrique 

Pastoral Vocacional
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(Icaraí/Tabuba) as formações direcionadas ao tema 
REM N. S. Assunção - Pe. Marcos do evento. Também tivemos no 
Oliveira (A. Bezerra) encontro três representantes da 
REM N. S. Conceição - Pe. Diocese de Sobral. O encontro, 
Josieldo (N. S. Glória) organizado pelos próprios surdos, 
RE Praia S. Pedro e S. Paulo - Pe. foi marcado por formações, 
Robério (Aquiraz) e Pe. Adalgisio dinâmicas, adoração, celebrações 
(Parajuru) eucarísticas e momentos de 
RE Serra - Pe. Martinho (Baturité) fraternidade e convivência. A 
RE Sertão - Pe. Dimas (Vig. abertura se deu com uma 
Episcopal/ Paramoti) celebração eucarística presidida 

Informações: Seminário por Pe.Pedro, diretor espiritual da 
Propedêutico com Pe. Rafhael: P a s t o r a l  d o s  S u r d o s  d a  
(85) 3290.1045 e 3290 7694. Arquidiocese de Fortaleza, em 

Libras (Língua Brasileira de Sinais), 
na Paróquia Mãe Santíssima.

A primeira palestra com o tema 
“Necessário Vós Nascerdes de 

Com o tema “Surdo e o 
Novo” foi ministrada pela 

Discipulado: “Seguidores de 
coordenadora  reg iona l  de  

Jesus Cristo” foi realizado em 
catequese, Bebeth (surda). Que 

Fortaleza, de 11 a 13 de março, o I 
expôs o tema de uma forma 

Encontro Estadual da Pastoral dos 
interativa, levando o surdo a se 

Surdos da Arquidiocese de 
questionar e a participar, ou seja, 

Fortaleza com o seguinte objetivo: 
levando-o a nascer de novo através 

Permitir que os surdos fossem os 
da Eucarist ia. Ressaltou a 

sujeitos de sua própria história, 
importância de o evangelizador 

t o r n a n d o - s e  o  p r ó p r i o  
conhecer Cristo na Eucaristia, 

evangelizador da Boa Nova, com 
conhecer a palavra de Deus como 

i s so  buscou  ap rox imar  a  
Jesus ensinou aos discípulos. É 

caminhada da pastoral dos surdos 
preciso ter uma experiência com o 

do Estado do Ceará. Durante o 
Cristo para anunciá-lo. Ressaltou a 

encontro ressaltamos a presença 
vivência de cada mandamento de 

de três representantes da Pastoral 
Deus, da oração, da vivência na 

dos Surdos de Natal e da Bebeth 
Igreja, do estudo da Palavra no 

(Coordenadora Regional de 
entendimento do surdo e, por fim, 

Catequese do Nordeste/Natal) que 
enfatizou a importância da 

muito contribuiu com as palestras e 

Pastoral dos Surdos 
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intimidade com Deus, porque oração e da Eucaristia. Esse foi o 
evangel izar é proclamar e objetivo do encontro: conscientizar 
testemunhar com o poder do os surdos e intérpretes para a 
Espírito Santo. importância da evangelização e da 

A segunda palestra com o tema m i s s ã o .  A g r a d e c e m o s  à  
O Surdo e o Discipulado: Arquidiocese de Fortaleza a 
Seguidores de Jesus Cristo foi colaboração e o incentivo na 
ministrada pelo Irmão Eric, do participação deste encontro.
Instituto Religioso Nova Jerusalém. 
A terceira palestra com o tema “A 
Missão dos Surdos em Jonas” 
foi proferida pelo Irmão Lauro 
Aderaldo, também do Instituto 
Religioso Nova Jerusalém. Explicou 

A Pastoral da Sobriedade que os surdos precisam ser 
comunica que estão abertas as exemplos e copiar a pessoa de 
inscrições para o próximo Curso da Jonas, fazendo o trabalho com 
Pastoral que acontecerá de 2 a 6 de amor e carinho, com obediência ao 
maio, no Centro de Pastoral Maria, chamado de Deus, pois somos 
Mãe da Igreja. Em Fortaleza eleitos e escolhidos de Deus. 
esperamos que a cada dia a Igreja Enfatizou a participação na Igreja, 
se  to rne  sens íve l  a  es ta  para a vivência dos sacramentos.
problemática social do Alcoolismo e Os intérpretes presentes no 
a outras dependências químicas.encontro, paralelo às formações 

A Pastoral da Sobriedade atua dos surdos, também tiveram 
em 5 dimensões: formações com a palestra “A 

- na prevenção ao uso de metáfora e a interpretação de 
drogas, destinada a quem nunca LIBRAS”, ministrada pela Nayara, 
expe r imen tou  subs t ânc i a s  surda, que expôs exemplos com 
psicoativas; metáforas de como seria a 

- na intervenção, para quem interpretação para melhor  
já experimentou, porém, não faz e n t e n d i m e n t o  d o  s u r d o ,  
uso de drogas frequentemente; esclarecendo que na LIBRAS a 

- na recuperação de quem se metáfora vira comparação. 
tornou dependente químico e O papel principal da Pastoral dos 
necessita de apoio e tratamento; Surdos é levar os surdos a uma 

-  n a  r e i n s e r ç ã o  d o  experiência com Deus por meio da 

Pastoral dos Surdos da Arquidiocese 

Pastoral da 
Sobriedade
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dependente químico na família, na 
sociedade e no mercado de 
trabalho; 

A coordenação arquidiocesana 
- na atuação política que 

da Pastoral do Dízimo promoverá 
busca atitudes corajosas, sem 

u m  e n c o n t r o  c o m  o s  
omissões, para a implementação 

coordenadores paroquiais desta 
de ações integradas no combate à 

pastoral. Será um momento para 
produção, tráfico e consumo de 

estudo e partilha de experiências. 
drogas. 

O encontro será nos dias 20, 21 
É por isso que a Pastoral da 

e 22 de maio, iniciando no dia 20 
Sobriedade do Ceará está 

com o jantar às 18h e encerrando 
capacitando novos agentes 

no dia 22 com o almoço. O assessor  
pastorais para fazer este trabalho 

será o  Pe. Cristovam Lubel, da 
de prevenção e recuperação das 

diocese de Guarapuava, PR, e da 
diversas dependências que 

Editora Pão&Vinho. 
assolam nossa sociedade.

Local: Casa Cordimariana
Em carta dirigida aos párocos 

Rua Cel. Correia, 2718, Caucaia.
e vigários Paroquiais responsáveis 

Referência: Após a Estação 
por áreas pastorais, Dom José Luiz 

Ferroviária. Ônibus: Fortaleza - 
afirma que “A Pastoral da 

Capuan
Sobriedade é a ação concreta da 

Participantes: os agentes da nossa Igreja Católica que, 
Pastoral do Dízimo das paróquias e c u m e n i c a m e n t e ,  v e m  
ou áreas pastorais, e os membros enfrentando com coragem e 
da Equipe do Dízimo e do Conselho determinação a questão das 
Econômico das Regiões Episcopais.drogas”. Solicita-lhes o apoio para 

A ficha de inscrição encontra-se que representantes de suas 
no Site da Arquidiocese: comunidades participem do Curso 

para que possam, em suas 
respectivas Regiões, Paróquias, 
C o m u n i d a d e s ,  a j u d a r  n a  

 prevenção e na recuperação dos 
 As vagas são  limitadas. O custo dependentes químicos.

por pessoa será de R$ 120,00. As vagas são limitadas. . O 
Informações com João Augusto custo é de R$ 80,00. 

85 3388 8702; 9922 4449; Diác. Contatos:  Rogério Melo,   Tel,  
João Batista 8653-9154 e Silvana 85-86879628 ou 94444316.
8776-3220

 Pastoral do Dízimo

http://www.arquidiocesedeforta
leza.org.br/atualidades/destaques
/formacao-para-os-agentes-da-
pastoral-do-dizimo/
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COMUNICAÇÕES

Comunidade Católica 
Shalom

Semana Santa

Retiro 

Retiro.
Através de palestras, músicas, 

celebrações e intervenções 
artísticas os últimos dias da vida de 
Jesus sobre a terra são contados 
com muita fé e emoção. A reflexão 
sobre a última ceia de Cristo, a 
traição por um membro de seu A Comunidade Católica Shalom 
grupo, a encenação da via sacra, a realiza dos dias 21 a 24 de abril o 
cena de Maria aos pés da cruz e o Retiro da Semana Santa no Ginásio 
encontro de Maria Madalena com o Poliesportivo Paulo Sarasate. Os 
Ressuscitado são imagens que atos litúrgicos destes “dias 
percorrem os séculos e encontram grandes” acontecerão na Catedral 
familiaridade com os participantes Metropolitana de Fortaleza.
do Retiro. “Meditar a vida de Cristo O objetivo do encontro é 
faz emergir valores indispensáveis resgatar o sentido deste período 
para a sociedade de hoje como o que é o mais importante da vida 
perdão, a solidariedade, a força de cristã. O exemplo da entrega total 
Maria, uma mãe que vê o filho de Cristo renova a esperança na 
morrer, e a esperança que se construção de um mundo melhor e 
levanta para além da morte”, mais fraterno. 
explica Cortez. Outro ponto destacado como 

Os organizadores esperam cinco objetivo pela organização do 
mil participantes durante os dias de evento é prevenir contra a violência 
evento. No local será montada que aumenta na época. “Apesar de 
estrutura de lanchonete e livraria, ser uma semana religiosa é 
além de atendimento a confissões, alarmante o número de acidentes e 
prática bastante procurada no homicídios acontecidos. Queremos 
período. manter o fortalezense na capital, 

afastá-lo do perigo das estradas e 
Programação proporcionar dias de reflexão e 
Quinta, dia 21: 14h - Adoração apreciação cultural do evento que 

ao Santíssimo Sacramento; 19h - acontece há dois mil anos, mas, 
Solene Missa do Lava-Pés, na sempre de uma forma nova”, disse 
Catedral.Tobias Cortez, organizador do 
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Sexta, dia 22: 8h - Via Sacra eucarística. Ainda nesta noite se 
encenada; 15h - Adoração da faz vigília para recordar a noite da 
Santa Cruz, na Catedral. agonia na qual Jesus suou sangue 

Sábado, dia 23: 14h - no horto das Oliveiras.
Celebração de cura interior; 20h - Noite da traição: Foi nesta noite 
Solene Vigília Pascal, na Catedral. que Jesus foi traído por um de seus 

Domingo, dia 24: 14h - discípulos, Judas Iscariotes. 
A d o r a ç ã o  a o  S a n t í s s i m o  Enquanto rezava o discípulo 
Sacramento e palestra de Moysés aproximou-se e entregou aos 
Azevedo;  19h - Solene celebração guardas seu mestre identificando-o 
da Páscoa, na Catedral. com um beijo. 

Ingressos: Sexta-Feira Santa
R$ 4,00 (meia para todos), por A sexta-feira inicia o tríduo pascal. 

dia ou R$ 12,00 para os quatro É um dia por excelência de jejum e 
dias. Local de aquisição: Livraria da de penitência. A Igreja orienta que 
Paz, na Rua Maria Tomásia,72, as refeições suprimidas pelo jejum 
Aldeota. sejam revertidas em caridade para 

Informações: Tel. 3295 4583;  os pobres.
; Neste dia os cânticos animados dão 

 lugar ao silêncio. A cor litúrgica  é o 
vermelho. A cruz é revestida de um 
pano roxo que o arcebispo despe 
intercalando com refrões cantados. 
A via crucis que percorre os Quint-Feira Santa 
caminhos de Jesus é uma tradição Como na sexta-feira da paixão não 
que vem dos primórdios da Igreja e acontece a celebração da missa, a 
é feita durante o Retiro, no ginásio eucaristia (as hóstias) que serão 
Paulo Sarasate de um modo consumidas na celebração da 
comovente. adoração da cruz são todas 

consagradas na missa da última 
Sábado  Santoceia.  
Os altares são desnudados ou Na missa da quinta não se tem a 
cobertos com um pano roxo. Assim bênção final como nas demais. É 
também as imagens dos santos, feita uma procissão com a 
pois sem Cristo, O santo, não existe Eucaristia até a um local onde 
outros santos, prescreve o f icará guardada a reserva 

www.comshalom.org
www.twitter.com/comshalom

Curiosidades 
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significado do ato. Continua o clima sessão extra no dia 21, às 17h. A 
de silêncio durante manhã e tarde.  expectativa é que 2.800 pessoas 
 Uma celebração no Retiro motiva assistam às apresentações. Os 
os participantes deixarem o Rei da ingressos custam R$ 20,00, preço 
Glór ia ,  Cr is to,  entrar  nas promocional, equivalente à meia 
profundezas de sua história. entrada para todo o público. Podem 
A figura de Maria que se manteve ser adquiridos no próprio local, 
aos de pé diante da cruz é T e a t r o  V i a  S u l ,  s a i t e  
reverenciada como nossa senhora , no 
das dores. Shalom da Paz, Rua Maria Tomásia, 

72, ou no Shalom Fátima, Rua Dom 
Domingo Sebastião Leme, 868. 
Do domingo da páscoa ao seguinte Segundo  a  d i r e t o ra  do  
a tradição da Igreja Católica conta espetáculo, Milza Gama, a intenção 
como se fosse um único dia é tocar o coração do espectador e 
tamanho é o significado que porta admirador da arte. “Iremos 
esta celebração. Uma explosão de mostrar a imagem do mais belo dos 
alegria que se iniciou na solene homens, Jesus Cristo, de uma 
vigília pascal enche o coração dos maneira diferente. Nosso foco é 
cristãos de esperança. valorizar a vida através do 

ressuscitado que passa pela cruz e 
inicia vida nova”, explica.

A nova roupagem de “A Paixão” 
enfatizará o aspecto musical e está 

O espetáculo “A Paixão” volta a 
prevista para acontecer durante 

ser apresentada em Fortaleza, em 
uma hora e meia, dividida em dois 

2011, reunindo música, dança e 
atos. A edição de 2011 contará com 

multimídia. A história mais contada 
60 componentes, tendo Bill Sala, 

da humanidade ganhará novos 
ator carioca, no papel de Jesus 

contornos e promete emocionar os 
C r i s t o .  O  e s p e t á c u l o  f o i  

fortalezenses nesta edição. 
apresentado por 10 anos no Rio de 

As inovações ficam por conta da 
Janeiro, tendo reunido mais de 300 

integração da dança e multimídia, 
mil pessoas.

valorizando elementos, como a 
Informações: Vanderlúcio Souza 

projeção e os efeitos de luz. “A 
-  C e l :  8 8 5 2 . 8 9 5 2  o u    

Paixão” poderá ser vista no Teatro 
do Via Sul Shopping, nos dias 20, 
21 e 22 de abril, às 20h, com 

Musical “A PAIXÃO”

www.teatroviasul.com.br

vanderluciosz@gmail.com
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Dia Mundial das Comunicações Irmãs Paulinas

Cinquentenário no Ceará

A Paulinas Livraria realizará 
no dia 28 de maio, das 8h30min 
às 12h30min, no Auditório da 

O ano de 2011 é uma data 
Livraria, um Momento de 

especial para as Irmãs Paulinas 
Reflexão do 44º Dia Mundial das 

aqui no Ceará, onde estão 
Comunicações que este ano tem 

completando o cinqüentenário 
o seguinte tema: Verdade, 

de presença missionária essas 
anúncio e autenticidade da 

mulheres que consagram suas 
vida na era digital. A 

vidas a serviço do anúncio do 
assessora será Irmã Joana 

Evangelho. Mulheres guerreiras 
Puntel, fsp. Ela é jornalista, 

que com fé, confiança e 
doutora em Comunicação, 

dedicação, abraçam junto ao 
orientadora pedagógica e 

povo a causa do anúncio da 
professora de pós-graduação do 

Palavra de Deus junto aos meios 
Sepac (Serviço à Pastoral da 

de comunicação.
Comunicação), pesquisadora, 

Agradecemos a Deus pelos 50 
c on f e r en c i s t a ,  e  d i r i g e  

anos de vida e missão aqui no 
seminários da Pastoral da 

Ceará e por ter suscitado em Pe. 
Comunicação no Brasil e no 

Tiago Alberione o dom de 
Exterior. 

evangelizar com todos os meios 
Estão convidados a participar 

de comunicação, oportunidade 
comunicadores, radialistas, 

que nos aproxima mais e mais 
agentes da Pastora l  da 

do povo de Deus. 
Comunicação, estudantes de 

Nossa gratidão à Igreja do 
Comunicação, seminaristas, 

Ceará por ter acolhido as 
religiosos e interessados no 

primeiras irmãs que chegaram a 
tema. Entrada gratuita. Na 

essa terra de missão no dia 7 de 
oportunidade será lançado o 

abril de 1961, e por todo o bem 
Livro “Comunicação - Diálogo 

realizado nesses 50 anos.
dos  saberes  na cu l tura  

Nossa gratidão a você, amigo 
midiática”. 

cliente, que faz parte dessa 
Informações pelo telefone 

história. 
3226 7544, na Paulinas Livraria.
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Dia ........Hora ......Evento ..........................................................................................................................Local
1 a 3 ........... Retiro dos Casais do Colegiado das ENS Guaramiranga
4 a 7 ........... Encontro com os Padres até 5 anos de Ordenação Iparana, Caucaia
7 a 10 ......... Visita Pastoral na Paróquia São João Batista Acarape
11................9h00min Seminaristas candidatos ao Diaconato Residência Arquiepiscopal
12 ...............9h00min Conselho de Formadores dos Seminários Residência Arquiepiscopal 
...................19h00min FAMEC  Coordenação Residência Arquiepiscopal 
13 ...............9h00min Conselho Presbiteral  Centro de Pastoral 
................... “Maria, Mãe da Igreja”
...................15h00min Conselho Episcopal Residência Arquiepiscopal
14 ...............17h30min Conselho Econômico Arquidiocesano Cúria Metropolitana 
15 ...............8h00min Audiência Residência Arquiepiscopal 
...................10h00min Equipe do Diaconato Permanente Residência Arquiepiscopal 
16 ...............9h00min Conselho Arquidiocesano de Pastoral  Centro de Pastoral 
................... “Maria, Mãe da Igreja”
17 ...............8h00min Procissão dos Ramos e Missa da Paixão Cristo Rei para Catedral 
18 a 20 ....... Formação dos seminaristas para Celebração Pascal Seminário Propedêutico
21 ...............8h00min Missa da Unidade e dos Santos Óleos 
...................  Apresentação de Dom Rosalvo à Arquidiocese Catedral Metropolitana 
22 ...............9h00min Liturgia das Horas e Confissões Catedral Metropolitana 
...................15h00min Celebração da Paixão e Morte do Senhor  Procissão Catedral Metropolitana 
23 ...............9h00min Liturgia das Horas e Confissões Catedral Metropolitana 
...................20h00min Solene Vigília Pascal Catedral Metropolitana 
24 ...............8h00min Missa na TVC Dionísio Torres, Fortaleza 

1 ................. Paróquia Santo Antônio de Pádua: Caminhada com Maria Maraponga
1........... REM N Sra da Conceição  Par. de Mondubim: Caminhada pela Paz Mondubim
1...........9h REM N Sra da Assunção: Prioridade Formação  coordenação Antônio Bezerra
2...........17h Pastoral do Povo da Rua: reunião da coordenação Centro de Pastoral
3...........8h RE Praia São Pedro e São Paulo: Encontro dos Padres Horizonte
3...........9h RE Praia São Pedro e São Paulo:  Reunião da Coord. da Região Guanacés
3...........14h Pastoral do Menor: Reunião da Coordenação Centro de Pastoral
3...........19h30 Pastoral Familiar: Reunião da Comissão Arquidiocesana Centro de Pastoral
3 a 13... CNBB: Assembleia Geral Aparecida, SP
21.........8 a 16h RE Praia São Pedro e São Paulo:  Escola de Formação de agentes Guanacés 
21.........8h30 REM N Sra da Assunção: Liturgia Carlito Pamplona
21.........8h30 REM São José: Reunião do Setor I, Centro Paróquia S. Benedito
21.........8h30 REM São José: Reunião do Setor II, Leste Paróquia São Vicente
21.........8h30 REM São José: Reunião do Setor III, Oeste Itinerante
21.........8h30 Grito dos Excluídos: Formação e Construção do Grito 2011 Centro de Pastoral
21.........14h REM N Sra da Assunção: MESC (2º Encontrão) Conjunto S. Francisco
21.........14h30 REM N Sra da Assunção: PASCOM  visita Álvaro Weyne
21.........14h30 REM N Sra da Conceição  Prioridade Formação: Oficina litúrgica Centro de Formação

Agenda do Arcebispo - março 2011

Agenda - Arquidiocese - maio de 2011
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30

21......... Encontro da Família Vicentina 
22.........8 a 12h REM São José: Formação para  catequistas  Liturgia Sacramental Paróquia São Vicente
22......... I Encontro do Setor Universidades da Arquidiocese de Fortaleza
22......... Pastoral dos Surdos: Encontrão
26 a 29. Visita Pastoral à Paróquia N. S. do Patrocínio, REM São José Fortaleza, Centro
27.........8h30 Equipe Arquidiocesana de Campanhas: reunião da coordenação Centro de Pastoral
28.........8h30 REM São José: Reunião dos Presbíteros na Visita Pastoral Paróquia Patrocínio
28.........8h Apostolado da Oração: Reunião arquidiocesana Centro de Pastoral
28.........8h RE Sertão São Francisco: Conselho Executivo Paramoti
28.........8h REM N Sra dos Prazeres: Encontro do Batismo Centro P. de Caucaia
28.........8h RESerra N. Sra da Palma: Encontro da Região - Juventude Baturité
28.........8 a 16h RE Praia São Pedro e São Paulo:  Encontro das Prioridades Guanacés
28.........14h30 REM N Sra da Conceição  Prioridade Formação: 
............. Curso de Teologia Popular Centro de Formação
28.........15h REM N Sra da Conceição  Prioridade Formação: Curso de Liturgia Centro de Formação
28......... Infância e Adolescência Missionária: Reunião para Assessores e
.............  Coordenadores paroquiais. Centro de Pastoral
28......... Setor Juventude da Arquidiocese: Formação da Missão Jovem Bom Jardim
28 e 29. Cáritas Arquidiocesana: Interdiocesano Juventudes  Agroecologia 
............. (Fortaleza e Itapipoca)  2º módulo Fortaleza
29.........8h REM Sagrada Família: Encontro prioridade família Pacatuba
29.........8h REM N Sra da Assunção: Prioridade Formação: Iniciação Cristã Antônio Bezerra
30.........8h30 RE Sertão São Francisco: Enco. da equipe do catecumenato 
............. com os coordenadores de batismo, catequese e crisma das paróquias.Canindé
31.........19h30 Pastoral Familiar: Reunião da Comissão Arquidiocesana Centro de Pastoral
31......... Pastoral da Sobriedade: Dia Internacional de Combate ao Fumo    Paróquias e Áreas Pastorais
31......... REM N Sra da Conceição Pastoral da Criança: Caminhada pela Vida Mãe Santíssima
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H I S T Ó R I C O

REGIÃO - SÃO JOSÉ Último mês

Referente VALOR Recebido Referente VALOR

01-  N.Sra.Lourdes - Dunas fev/11 1.058,90    fev/11 fev/11 317,67        

02-  São Benedito fev/11 1.117,30    fev/11 fev/11 335,19        

03-  Navegantes mar/11 1.056,99    mar/11 mar/11 317,09        

04-  Catedral fev/11 1.013,45    fev/11 fev/11 506,73        

05-  Cidade 2000 fev/11 204,59       fev/11 fev/11 61,29          

06-  Cristo Rei fev/11 3.480,90    fev/11 fev/11 1.044,27     

07-  Fátima mar/11 13.113,21  mar/11 mar/11 6.556,60     

08-  Monte Castelo fev/11 2.628,36    fev/11 fev/11 1.314,18     

09-  Mucuripe fev/11 2.638,03    fev/11 fev/11 1.319,02     

10-  Patrocinio mar/11 1.754,00    mar/11 mar/11 789,00        

11-  Santa Luzia fev/11 3.375,56    fev/11 fev/11 1.687,78     

12-  São Vicente de Paulo fev/11 5.820,86    fev/11 fev/11 2.910,43     

13-  Coração de Jesus fev/11 1.752,50    

14-  N.Sra. Da Paz fev/11 7.860,76    fev/11 fev/11 3.930,38     

15-  N.Sra. Do Carmo fev/11 1.479,60    fev/11 fev/11 443,88        

16-  N.Sra. Dos Remédios fev/11 1.408,30    fev/11 fev/11 422,49        

17-  Tauape fev/11 970,00       fev/11 fev/11 291,00        

18-  São Gerardo fev/11 3.282,22    fev/11 fev/11 1.644,11     

19-  Piedade dez/10

20-  Parquelandia fev/11 1.577,00    fev/11 fev/11 788,50        

21-  N.Sra.das Dores fev/11 2.576,35    fev/11 fev/11 772,91        

22- Cap. Santa Filomena Jan/Fev/mar/11 1.410,00     

23- Cap. São José - Papicu mar/11 400,00       

24- Cap.Menino Jesus de Praga mar/11 300,00       

25- Reitoria S.Judas Tadeu mar/11 1.355,80    mar/11 mar/11 406,74        

26- Igreja da Prainha fev/11 275,20       

27- N.Sra.Aparecida/P. Futuro fev/11 515,68       fev/11 fev/11 154,70        

TOTAL  1 62.425,56  TOTAL  1 26.013,96   

MITRA
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H I S T Ó R I C O

BOM JESUS DOS AFLITOS Último mês

Referente VALOR Recebido Referente VALOR

01-  Canindezinho abr-dez/10 7.949,18    dez/10 abr-dez/10 2.384,75     

02- Planalto do Pici fev/11 1.319,66    fev/11 fev/11 395,90        

03-  Nazaré e Capelas jan-fev/11 7.025,65    

04-  Vila União fev/11 1.358,40    fev/11 fev/11 407,46        

05-  Parangaba fev/11 5.830,73    fev/11 fev/11 2.621,16     

06-  S.Raimundo Nonato fev/11 2.262,20    fev/11 fev/11 678,60        

07-  São Pio X fev/11 1.489,00    fev/11 fev/11 446,70        

08-  Bom Jardim fev/11 3.860,04    fev/11 fev/11 1.158,00     

09-  Henrique Jorge fev/11 2.067,16    fev/11 fev/11 620,15        

10-  João XXIII - (04...12/10) jan-fev/11 7.103,12    fev/11 jan-fev/11 2.130,93     

11- N.Sra.Aparecida-Montese dez/10 1.773,00    jan/11 dez/10 886,50        

12-  N.Sra.de Salete fev/11 2.445,35    fev/11 fev/11 1.222,67     

13- Santa Clara fev/11 760,59       fev/11 fev/11 228,18        

TOTAL  2 45.244,08  TOTAL  2 13.181,00   

01- Barra do Ceará fev/11 460,18       

02- Granja Portugal jan/11

03- Alvaro Weyne Set/10

04- Genibaú Ago/10

05- Assunção fev/11 3.431,14    fev/11 fev/11 1.513,72     

06-  Antonio Bezerra fev/11 3.056,23    fev/11 fev/11 1.528,11     

07- Carlito Pamplona fev/11 2.266,08    fev/11 fev/11 1.133,03     

08- Conjunto Ceará fev/11 2.099,60    fev/11 fev/11 1.049,80     

09- Cristo Redentor fev/11 1.552,95    fev/11 fev/11 465,88        

10- Jardim Iracema jan-fev/11 2.761,58    fev/11 jan-fev/11 828,47        

11- Pirambu fev/11 961,20       fev/11 fev/11 288,36        

12- S.Pedro e S.Paulo fev/11 1.809,94    fev/11 fev/11 542,98        

13- Vila Velha Jan-Mar/11 1.802,12    mar/11 Jan-Mar/11 540,64        

TOTAL  3 20.201,02    TOTAL  3 7.890,99     

RECEBIDO MARÇO/2011 RECEBIDO MARÇO/2011

REGIÃO  NOSSA SENHORADA ASSUNÇÃO
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H I S T Ó R I C O

NOSSA SRA DA CONCEIÇÃO Último mês

Referente VALOR Recebido Referente VALOR

01-  Aerolandia fev/11 1.164,00    jan/07

02-  Manoel Sátiro fev/11 1.024,50    fev/11 fev/11 307,35        

03-  N.Sra. Da Glória jan e fev/11 19.990,72  fev/11 jan e fev/11 9.995,35     

04-  Alto Alegre (08-12/10..01/11) fev/11 840,31       fev/11 fev/11 252,09        

05-  Dias Macedo fev/11 1.981,10    fev/11 fev/11 990,55        

06-  Eusébio fev/11 (compl.) 861,06       fev/11 fev/11 (compl.) 258,31        

07-  Lagoa Redonda fev/11 573,54       fev/11 fev/11 172,06        

08-  Ssma. Trindade fev/11 2.858,90    fev/11 fev/11 857,70        

09-  Maraponga fev/11 1.792,37    fev/11 fev/11 537,71        

10-  Messejana fev/11 2.912,53    fev/11 fev/11 1.456,27     

11-  Mondubim fev/11 4.094,90    Maio/10

12-  São Diogo jan e fev/11 1.795,30    fev/11 jan e fev/11 538,59        

13-  São João Eudes fev/11 2.807,67    fev/11 fev/11 1.403,84     

14-  Edson Queiroz jan/11

15- Sag.Cor.de Jesus/Stª Luzia fev/11 462,88       fev/11 fev/11 138,86        

16-  Santa Maria fev/11 403,63       fev/11 fev/11 121,09        

17- Parque Dois Irmãos fev/11 1.736,68    fev/11 fev/11 521,02        

18- Tancredo Neves jan/11

19-  Conjunto Palmeira fev/11 1.818,10    fev/11 fev/11 545,43        

20- Seminário Seráfico fev/11 455,65       

21- Cap. N.Sra.Aparecida fev/11 698,13       fev/11 fev/11 209,44        

22- Cap. São Fco. Xavier fev/11 887,72       fev/11 fev/11 266,32        

TOTAL  4 49.159,69    TOTAL  4 18.571,98      

 

NOSSA SRA DOS PRAZERES

01- São Pedro - Icarai jan/11 acordo 954,73       jan/11 jan/11 acordo 286,42        

02- Araturi dez/10 1.500,00      dez/10 dez/10 450,00        

03- Conj.Marechal Rondon fev/11 305,37       

04- Parque Potira fev/11 810,23       fev/11 fev/11 243,07        

05- Parque Guadalajara fev/11 340,36       fev/11 fev/11 102,10        

06-  Parque Tabapuá fev/11 872,78       fev/11 fev/11 261,83        

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

NOSSA SRA DOS PRAZERES Último mês

(CONTINUAÇÃO) Referente VALOR Recebido Referente VALOR

07-  Capuan fev/11 633,32       fev/11 fev/11 190,00      

08-  Caucaia fev/11 820,73       fev/11 fev/11 246,22      

09-  S.Gonçalo do Amarante fev/11 765,10       fev/11 fev/11 229,53      

10-  Nova Metropole fev/11 1.909,80    fev/11 fev/11 954,90      

11-  Pecem fev/11 732,82       fev/11 fev/11 219,84      

TOTAL  5 9.645,24    TOTAL  5 3.183,91   

REGIÃO SAGRADA FAMILIA

01-  Guaiuba fev/11 1.173,45    fev/11 fev/11 352,04      

02-  Itaitinga fev/11 1.221,10    fev/11 fev/11 366,33      

03-  Maranguape fev/11 1.911,98    fev/11 fev/11 955,99      

04-  Maracanaú Nov/10 3.009,49    Set/10

05-  Pacatuba Nov-Dez/10 acor. 1.835,37    dez/10 Nov-Dez/10 acor. 876,53      

06-  Pajuçara fev/11 4.029,35    fev/11 fev/11 1.208,80   

07-  Tabatinga fev/11 470,45       fev/11 fev/11 141,15      

08-  Conj.Industrial fev/11 1.995,71    fev/11 fev/11 997,85      

09-  Jereissati-Timbó fev/11 1.153,03    fev/11 fev/11 345,90      

TOTAL  6 16.799,93  TOTAL  6 5.244,59   

SÃO PEDRO E S.PAULO

01-  Aruarú fev/11

02-  Horizonte fev/11 1.757,26    fev/11 fev/11 878,63      

03-  Aquiraz fev/11 1.022,49    fev/11 fev/11 306,75      

04-  Beberibe fev/11 1.273,12    fev/11 fev/11 381,93      

05-  Cascavel Out-dez/10 3.466,36    dez/10 Out-dez/10 1.733,18   

06-  Chorozinho fev/11 1.148,68    fev/11 fev/11 344,60      

07-  Guanacés Julho/09

08-  Pacajus Fev/11 3.158,75    fev/11 fev/11 1.579,37   

09-  Parajurú jan-fev/11 888,00       fev/11 jan-fev/11 266,40      

10-  Pindoretama fev/11 1.699,77    fev/11 fev/11 849,88      

11-  Pitombeiras Jan-mar/11 1.454,07    mar/11 Jan-mar/11 436,21      

12-  Sucatinga fev/11 513,87       fev/11 fev/11 154,16      

13-  Tapera fev/11 726,29       fev/11 fev/11 217,89      

TOTAL  7 17.108,66  7.149,00   
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H I S T Ó R I C O

NOSSA SRA. DA PALMA Último mês

Referente VALOR Recebido Referente VALOR

01-  Acarape fev-mar/11 1.550,90   mar/11fev-mar/11 465,27       

02-  Antonio Diogo fev/11 757,47      fev/11 fev/11 227,24       

      Antonio Diogo Acordo 200,00      

03-  Aracoiaba fev/11 1.291,77   fev/11 fev/11 387,53       

04-  Aratuba fev/11 760,76      fev/11 fev/11 228,23       

05-  Barreira fev/11 1.065,92   fev/11 fev/11 319,78       

06-  Baturité fev/11 2.331,26   fev/11 fev/11 1.165,63    

07-  Ideal fev/11

08-  Ocara fev/11 837,46      fev/11 fev/11 251,24       

09-  Pacoti fev/11 599,67      fev/11 fev/11 179,90       

10-  Palmacia fev/11 844,21      fev/11 fev/11 253,26       

11-  Redenção jan/11 1.111,16   jan/11 jan/11 333,35       

12-  Mulungú mar/11 193,00      mar/11 mar/11 57,90         

13-  Guaramiranga fev/11 340,80      fev/11 fev/11 102,24       

TOTAL  8 11.884,38 TOTAL  8 3.971,57    

SÃO FCO. DAS CHAGAS

01-  Caiçara fev/11 150,22      fev/11 fev/11 45,06         

02-  Canindé fev/11 22.460,80 fev/11 fev/11 11.230,40  

03-  Caridade jan/11 620,52      jan/11 jan/11 186,15       

04-  Itapebuçu fev/11 845,25      fev/11 fev/11 253,58       

05-  Paramoti mar/11 637,63      mar/11 mar/11 191,29       

TOTAL  9 24.714,42 TOTAL  9 11.906,48  

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

01. Região São José março/11 62.425,56 março/11 26.013,96  

02. Bom Jesus dos Aflitos março/11 45.244,08  março/11 13.181,00  

03. N. Sra. Da Assunção março/11 20.201,02 março/11 7.890,99    

04. N.Sra. Da Conceição março/11 49.159,69 março/11 18.571,98  

05. N.Sra. Dos Prazeres março/11 9.645,24   março/11 3.183,91    

06- Sagrada Familia março/11 16.799,93 março/11 5.244,59    

07- São Pedro e S.Paulo março/11 17.108,66 março/11 7.149,00    

08- N.Sra. Da Palma março/11 11.884,38 março/11 3.971,57    

09- São Fco. das Chagas março/11 24.714,42  março/11 11.906,48  

 TOTAL 257.182,98  97.113,48    

RECEBIDO MARÇO/2011 RECEBIDO MARÇO/2011

C O M P E T Ê N C I A

TOTAL

MITRA COMISSÃO  DO  CLERO
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TOTAL  P/ REPASSE 64.295,75    

H I S T Ó R I C O

RESUMO  DO  RETORNO RECEBIDO  EM  mar/11

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

01. Região Metropolitana São José 10% 6.429,57    

02. Região Metrop.- Bom Jesus dos Aflitos 10% 6.429,57    

03. Região Metrop.- N.Sra. Da Assunção 10% 6.429,57    

04. Região Metrop.- N.Sra. Da Conceição 10% 6.429,57    

05. Região Metrop.- N.Sra. Dos Prazeres 10% 6.429,57    

06- Região Metrop.- Sagrada Familia 10% 6.429,57    

07- Região Praia -   São Pedro e S.Paulo 10% 6.429,57    

08- Região Serra -   N.Sra. Da Palma 10% 6.429,57    

09- Região Sertão - São Fco. das Chagas 10% 6.429,57    

10- Fundo de reserva 10% 6.429,57    

TOTAL  DO  RETORNO 64.295,75    

H I S T Ó R I C O

OUTRAS  CONTRIBUIÇÕES RECEBIDO EM  MAR/2011

REFERENTE       VALOR

01. Comunidade Católica Shalom mar/11 6.500,00       

02. COT. Comunidade Obreiros da Tardinha mar/11 500,00          

03. Comunidade C. Anuncia-me

04. Comunidade C. Face de Cristo fev/11 500,00          

05. Comunidade C. S.O.S. de Deus mar/11 100,00          

06. Comunidade C.Nova Evangelização fev e mar/11 200,00          

07. FAMEC

08. Casa de São Francisco 

09. Comunidade Católica Recado fev/11 200,00          

RECEBIDO  DE  01 a  31/03/2011 TOTAL DE OUTRAS 8.000,00      


