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iver a Páscoa, a 
V ida do novo 
nasc imento,  a V

ressurreição, o divino Amor, é a 
vida de todo cristão. Ele, como o 
Cristo, passa por este mundo 
com a potência do Amor de 
Deus, impregnando-o com o 
mesmo Amor, construindo o 
Mundo novo e definitivo. 
Viver a Páscoa é transbordar do 

1
Amor de Deus: “(Apoc 21,)  Vi 
então um novo céu e uma nova 
terra. Pois o primeiro céu e a 
primeira terra passaram, e o mar já não existe (...) - (Do Editorial)



 Editorial:

“VIVER A PÁSCOA”
pós quarenta dias de 
preparação (Quaresma), 
celebramos a Páscoa do A

Senhor no Tríduo da Morte, 
Sepultura e Ressurreição de 
Jesus. 

Estas celebrações não são 
apenas  a  l emb rança  de  
acontecimentos já milenares, 
mas a vivência atual do que se 
tornou definitivo além do tempo 
para a eternidade.

Vivemos o Dia eterno do 
festa da Páscoa da Ressurreição Senhor vencedor da morte, Vivo 
de Jesus por cinquenta dias como para sempre. Aquele que se fez 
um único Dia - o dia oitavo da homem mortal, o Imortal Verbo 
criação  Domingo, Dia do Senhor de Deus, para poder dar sua vida 
Ressuscitado. na realização da Vontade do Pai 

Com Jesus vitorioso sobre a pela salvação de toda a 
morte, o Ressuscitado, entramos humanidade. E o Amor de Deus 
no destino último da humanidade foi derramado na carne humana 
e de todo o universo - a Vida do Filho de Deus encarnado e por 
Eterna. Esta Vida não é apenas Ele a todo ser humano é dada a 
uma continuidade da mesma vida vitória sobre o pecado e a morte, 
q ue  v i vemos  no  mundo  tornando-o imortal. 
passageiro, é a Vida em plenitude Vivemos a Páscoa: o Dia 
divina de Amor: Reino de Deus. eterno já iniciado, a plenitude da 

Como celebramos na humanidade na Vida divina já 
Solene Vigília Pascal, somos completa em Jesus e penetrando 
iniciados na vida em Cristo pela fé  na humanidade toda.  
novo nascimento pelo banho do Assim se expressa a 
Batismo, pela Unção do Espírito Liturgia da Igreja, quando vive a 
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2
Santo, na plena comunhão em e o mar já não existe.  Vi também 
Cristo  em seu Corpo e Sangue  a cidade santa, a nova Jerusalém, 
na Igreja, Seu Corpo Místico. descendo do céu, de junto de 

Esta in ic iação agora Deus, vestida como noiva 
3prolonga-se pela vida de Fé, de enfeitada para o seu esposo.  

Esperança e de Caridade. A vida Então, ouvi uma voz forte que 
dos discípulos e discípulas de saía do trono e dizia: “Esta é a 
Jesus é vida de comunhão em morada de Deus-com-os-
Deus, nos caminhos do mundo homens. Ele vai morar junto 

1rumo à definitiva Vida: “(Col. 3,)  deles. Eles serão o seu povo, e o 
Se ressuscitastes com Cristo, próprio Deus-com-eles será seu 

4
buscai as coisas do alto, onde Deus.  Ele enxugará toda lágrima 
Cristo está entronizado à direita dos seus olhos. A morte não 

2
de Deus;  cuidai das coisas do existirá mais, e não haverá mais 

3
alto, não do que é da terra.  Pois luto, nem grito, nem dor, porque 

5morrestes, e a vossa vida está as coisas anteriores passaram”.  
4

escondida com Cristo em Deus.  Aquele que está sentado no trono 
Quando Cristo, vossa vida, se disse: “Eis que faço novas todas 
manifestar, então vós também as coisas”. Depois, ele me disse: 
sereis manifestados com ele, “Escreve, pois estas palavras são 

6cheios de glória.” Superam-se em dignas de fé e verdadeiras”.  E 
realização todos os sonhos e disse-me ainda: “Está feito! Eu 
anseios humanos de felicidade. sou o Alfa e o Ômega, o Princípio e 

Viver a Páscoa, a Vida do o Fim. A quem tiver sede, eu 
novo nascimento, a ressurreição, darei, de graça, da fonte da água 

7o divino Amor, é a vida de todo vivificante.  Estas coisas serão a 
cristão. Ele, como o Cristo, passa herança do vencedor, e eu serei 
por este mundo com a potência seu Deus, e ele será meu filho”.”
do Amor de Deus, impregnando-o 
com o mesmo Amor, construindo 
o Mundo novo e definitivo. 

V i v e r  a  P á s c o a  é  
transbordar do Amor de Deus: 

1“(Apoc 21,)  Vi então um novo céu 
e uma nova terra. Pois o primeiro 
céu e a primeira terra passaram, 

+ José Antonio Aparecido 
Tosi Marques

Arcebispo Metropolitano 
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 Nomeações e Provisões de ABRIL/ 2011
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1. Provisão de Vigário 9. Uso de  Ordem na 
Paroquial de N. Sra. de Nazaré Arquidiocese de Fortaleza - Pe. 
- Montese - Pe. Gilson Nunes Camilo João Munaro, MI 18 04 
da Silva, FN 18 04 11 11
2. Provisão de Vigário 10. Uso de  Ordem na 
Paroquial de N. Sra. de Nazaré Arquidiocese de Fortaleza - Pe. 
- Montese - Pe. Sergio Giacinto José Ranilson Belém de Souza - 
Cometti, FN 18 04 11 da Diocese de Crato 18 04 11
3. Provisão de Vigário 11. Provisão Diaconal - 
Paroquial de N. Sra. de Nazaré Antonio Kaubi Lopes da Silveira  
- Montese - Pe. Rui Ari Azevedo na paróquia São José de 
Pinheiro de Lima, FN 18 04 11 Ribamar em Aquiraz 18 04 11
4. Uso de  Ordem na 12. Provisão dos membros 
Arquidiocese de Fortaleza - Pe. do Conselho Econômico - 
José Cleto Oliveira Ferreira, FN Paróquia N S da Penha - 
18 04 11 Sucatinga 19 04 11
5. Uso de  Ordem na 13. Provisão dos membros 
Arquidiocese de Fortaleza - Pe. do Conselho Econômico - 
Francisco Aglailton Lourenço Paróquia Jesus Maria e José - 
da Silva, FN 18 04 11 Beberibe 19 04 11
6. Uso de  Ordem na 14. Provisão dos membros 
Arquidiocese de Fortaleza - Pe. do Conselho Econômico - 
Giancarlo Caprini, FN 18 04 11 Paróquia N S da Palma - 
7. Uso de  Ordem na Baturité 19 04 11
Arquidiocese de Fortaleza - Pe. 15. Provisão dos membros 
Gérson Luiz Peres Gomes - do Conselho Econômico - 
Dioc de Sobral 18 04 11 Paróquia N S do Perpétuo 
8. Uso de  Ordem na Socorro - Alto Alegre 19 04 11 
Arquidiocese de Fortaleza - Pe. 
André Luiz Gionbelli, MI 18 04 
11



 REGIÕES, PARÓQUIAS E ÁREAS PASTORAIS

Paróquia Nossa Festas de Padroeiros
Senhora de Salette A Região Nossa Senhora da 

Assunção, nestes meses de maio e 

junho, rende graças por inúmeras De 27 a 29 de maio a Paróquia 
festas de padroeiros, que são sinais realizará o XVII Encontro de Jovens 
de vida em nossas comunidades com Cristo (EJC).
paroquiais e áreas pastorais. Em No dia 31 haverá a Festa de 
maio celebramos a Virgem de Visitação de Nossa Senhora . com 
Fátima, padroeira das Áreas coroação e quermesse.
Pastorais do Genibaú e do Álvaro Nos dias 4 e 5 de junho, a 
Weyne. Em junho, mês destinado paróquia realizará um retiro para 
ao santos juninos, temos as os Ministros da Eucaristia e, no dia 
festividades de Santo Antônio nas 11, para as crianças da Catequese.
Paróquias da Granja Portugal e do De 13 a 19, haverá a Semana de 
Jardim Iracema (1 a 13 de junho); Missão Mariana, pelos Arautos do 
de São Pedro e São Paulo, na Evangelho.
Paróquia do Quintino Cunho (festa De 20 a 23, a paróquia realizará, 
no dia 3 de julho). Na Paróquia na Matriz, preparando a festa de 
Nossa Senhora das Graças haverá Corpus Christi uma Semana 
uma procissão de jangadas, com Euca r í s t i c a ,  c om  o  t ema  
saída no Cartódromo do Pirambu, “Eucaristia, Sacramento da 
às 10 horas do dia 28 de junho. Na U n i d a d e  d o s  D i s c í p u l o s -
Paróquia Nossa Senhora do Missionários de Jesus” ; de 27 a 30, 
Perpétuo Socorro (18 a 27 de na Matriz, a Semana do Sagrado 
junho) a festa de sua padroeira Coração de Jesus. 
será real izada em meio à 

construção das torres da igreja 

matriz e a uma grande reforma que 

está sendo realizada na igreja e no 

centro de pastoral. 

REGIÃO BOM JESUS
DOS AFLITOS
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Atividades Pastorais

Alex Ferreira, secretário da Região 
e membro da Pastoral da Comunicação da 

Região.

tesoureiros paroquiais, no dia 28 

de maio, às 8 horas no Salão Padre 

1. PASCOM: visitas, sempre às Luciano Furtado, em Antônio 

14h30min, à Paróquia do Conjunto Bezerra. 

Ceará (14 de maio); à Área 

Pastoral de Álvaro Weyne (21 de 5. Prioridade Formação: no 

maio); à Paróquia de Antônio dia 28 de maio, às 8 horas, no Salão 

Bezerra (11 de junho) e à Área Padre Luciano Furtado, em Antônio 

Pastoral da Barra do Ceará (18 de Bezerra, haverá um encontro de 

junho). formação para os agentes de 

pastoral da Região com o tema 

2. MESC: envio das Imagens de “Iniciação Cristã”.

Nossa Senhora do Santíssimo 

Sacramento e dos missionários, no 6. Catequese: Encontro de 

dia 17 de maio, às 19 horas, na formação, no dia 12 de junho, às 8 

Paróquia Santo Antônio, bairro horas, na Paróquia do Jardim 

Granja Portugal. Este envio faz Iracema.

parte do projeto da equipe de 

visitação do Mesc em nossa região, 7. Conselho Pastoral da 

que tem como objetivo visitar os Região: a reunião do Conselho 

ministros extraordinários em suas acontecerá no dia 18 de junho, às 8 

respectivas paróquias e áreas horas, na Paróquia do Jardim 

pastorais. No dia 21 de maio, às 14 Iracema. 

horas, acontecerá o 2º Encontrão 

do MESC da Região. O local será a 

Paróquia do Quintino Cunha. 

3. Liturgia:  haverá um 

encontro promovido pela equipe de 

articulação da liturgia no dia 21 de 

maio, às 8h30, na Paróquia do 

Carlito Pamplona.  

4. Secretários(as): será 

realizada uma manhã formativa 

para todos os secretários(as) e 
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1. Oficina de Liturgia 

3. Curso de Teologia Popular 

4. Curso de Liturgia

2. Visita Pastoral 

a Visita Pastoral Missionária na 
Paróquia do São Francisco de Assis, 
no bairro Dias Macedo. Será, sem 
dúvida nenhuma, um momento de 
fortalecimento e encorajamento na 
caminhada evangelizadora de 
nossa Região Episcopal. Contamos 

Acontecerá no próximo dia 21 de 
com a presença do maior número 

maio, das 8:30h às 11:30h, no 
possível de missionários e 

Centro de Evangelização e Apoio  
missionárias vindos de todas as 

CEAP, localizado ao lado da Igreja 
paróquias e áreas pastorais da 

Matriz de Messejana, uma Oficina 
Região e, por que não dizer, da 

de Liturgia, direcionada para 
Arquidiocese.

todos os agentes de pastoral que 
Informações com Wiliana. Tel. 

atuam nesta área de evangelização 
(85) 3295-0621.

em nossa Igreja. 
Tema da oficina: A Criação e 

Organização da Pastoral 
- Família  Pessoa e Vida (DA), dia Litúrgica Paroquial. 

14 de maio, com Roberto Menezes.Subtema: A Pastoral Litúrgica 
- Introdução à Teologia, dia 28 como “Fonte de Vida e 

de maio, com Wellington Costa. Espiritualidade Cristã”. 
-  Introdução à Teologia A assessoria ficará por conta de 

Fundamental, dia 11 de junho, com Jocelio Sousa, secretário da Região 
Wellington Costa. e membro da Prioridade Formação. 

- Introdução à Teologia Bíblica, Ao longo da Oficina contaremos 
dia 25 de junho, com Roberto com momentos de partilha de 
Menezes.experiências paroquiais, debates 

 Todos os encontros serão em grupos e reflexão de textos 
realizados no Centro de Formação, sobre a Sagrada Liturgia.
às 14h30min.Investimento: R$ 15,00  por 

pessoa.
Informações: com Jocelio 

- Símbolos e objetos utilizados Sousa, tel. (85) 3274-2588 e 8833-
na Liturgia, dia 14 de maio.7983.

- Missa  Passo a Passo, dia 28 de 
maio

Local: Centro de Formação.Acontecerá de 16 a 19 de junho, 
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Horário: 15 horas. Comunidade Cristã.
Assessor: Jocél io Sousa, Jocélio Sousa,  Secretário da 

secretário da Região. Região

No dia 26 de junho, das 8h às 
12h, no CEAP, ao lado da Igreja de - Reunião da coordenação da 
Messejana, haverá um encontro Região, no dia 14 de maio. 
ampliado das Pastorais Sociais da - Reunião dos coordenadores 
Região Episcopal N. Sra. da paroquiais, no dia 11 de junho.
Conceição. Será refletido o tema Ambas as reuniões acontecerão 
“Os Rostos Sofridos em às 15 horas, no Centro de 
Aparecida”, com a assessoria do Formação Dom Aloisio Lorscheider, 
Pe. Junior, SJ. Será uma alegria em Messejana.
acolher todas as pessoas que estão 
a serviço do povo em nossa Região. 

Informações: articulação das - Formação Continua para os 
Pastorais Sociais da Região.líderes do Setor III (Paróquias Mãe 

Santíssima  Parque Dois Irmãos, 
Santíssima Trindade  Conjunto 
José Walter, Santo Antonio de 
Pádua  Maraponga, Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro - Mondubim), 

A Paróquia Nossa Senhora do no dia 15 de maio, na paróquia 
Sagrado Coração, no bairro Santíssima Trindade, com Fátima 
Aerolândia, celebrará os festejos André.
de sua padroeira, de 21 a 29 de - Caminhada pela vida com os 
maio. O tema da Festa é: Com líderes e famílias, no dia 31 de 
Maria Aprendemos a Cuidar da maio, na paróquia Mãe Santíssima, 
Vida e do Planeta.com Eduardo.

As novenas serão celebradas às 
19 horas e será presidida por 

- Reunião dos coordenadores padres ou bispos convidados pelo 
paroquiais, no dia 28 de maio, às pároco. Para cada noite haverá um 
15 horas,  no Centro de Formação subtema. A animação litúrgica será 
Dom Aloisio Lorscheider, em feita por pastorais, grupos e 
Messejana. Tema: A Igreja e a comunidades da paróquia.  

5. Animação Bíblico- 8. Pastorais Sociais
Catequética

6. Pastoral da Criança

Paróquia Nossa Sra. 
do Sagrado Coração

7. Pastoral do Batismo
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Apresentamos o presidente e o Coração.
subtema da homilia de Dia 29, domingo, dia da 
cada noite. Festa, com o subtema 

Dia 21, sábado:  Pe. “Nossa confiança e nossa 
Valdecir, MSC. Subtema: esperança”  t e rá  uma 
O plano de amor de Deus, programação especial: às 
sobre Maria e sobre nós, 6h30min  Missa presidida 
razão de nossa confiança. por Pe. Valdecir, MSC; às 9h  

Dia 22, domingo: Dom Batizados; às 15h - Grande 
José Luis. Subtema: Louvor Mariano; às 17h - 
Nossa  respos ta  ao  P roc i s são  com Nossa  
Senhor  com Nossa  Senhora; às 18h30min - 
Senhora e por ela. S o l e n e  C e l e b r a ç ã o  

Eucarística de encerramento Dia 23, segunda-feira: 
dos festejos presidida por Pe. Pe. Valdecir, MSC. Subtema: À 

Manoel, MSC.escuta da Palavra de Deus, como 
Maria, serva do Senhor. “Só aprenderemos a cuidar da 

vida e do planeta, se aprendermos Dia 24, terça-feira: Pe. Jênisson, 
a ter no coração os mesmos MSC. Subtema: Maria ao pé da 
sentimentos de Maria, mãe de Cruz e nossa participação na 
Jesus. Hoje a mãe natureza geme salvação.
em dores de parto e espera que nós 

Dia 25, quarta-feira: Pe. Hélio. aprendamos a cuidar da vida como 
Subtema: A Páscoa e os primórdios Maria cuidou da vida de Jesus.”
da Igreja, com Maria, Mãe de 
Jesus.

Dia 26, quinta-feira: Pe. Wagner. 
Subtema: A maternidade espiritual 
de Maria e sua oração por nós.

Dia 27, sexta-feira: Pe. Alfredo, 
MSC. Subtema: Maria, nosso A Paróquia de São Diogo, no 
modelo na fé, na esperança e no bairro Cajazeiras, celebra durante 
amor. todo o mês de maio os festejos 

Nossa senhora de Fatima. No dia Dia 28, sábado: Pe. Daniel. 
17, terão inicio as catequeses do Subtema: Nossos pedidos por meio 
caminho catecumenal. De 20 a 22, de Nossa Senhora do Sagrado 
realizar-se-á o 4º encontro de 

Paróquia de São 
Diogo 

09Boletim Informativo - MAIO de 2011



casais com Cristo. No dia 29 haverá Missa às 19 horas.
um encontrão mariano. 22: Festa de Santa Rita De 

A Paróquia de São Diogo Cáss i a ,  com a  segu in te  
comunica que todo dia 12, às programação: 7h - Missa; 8h às 
15h30min, é celebrada a Santa 11h  Adoração; 12h - Bênção das 
Missa em honra a Nossa Senhora Rosas; 15h - Terço de Santa Rita; 
V i rgem de Guadalupe,  no 18h  Procissão e Missa de 
Santuário de Guadalupe, e todo dia encerramento.
18, às 19horas, em honra a Nossa 

27 a 29: Triduo de São Marcelino Senhora Mãe da Divina Providência 
Champagnat, com celebração da na Paróquia e em algumas 
Santa Missa, às 19h30min.comunidades. 

No dia 22 de junho inicia a 
novena da Festa do Preciosíssimo 
Sangue (Guadalupe), e no dia 30, 
às 15h, na Paróquia, as quarenta 
horas de  Adoração ao Santíssimo 
Sacramento.

Informações com João Paulo, 
pelo fone (85) 3229-3102.

No dia 4 de janeiro de 2011 
Pe. Anízio Ferreira dos Santos, 
s a c e r d o t e  s a c r a m e n t i n o ,  
completou 25 anos de Vida 
Sacerdotal comemorando com sua 

A Paróquia Santo Antônio de 
família que mora na Bahia. Ele foi 

Pádua, em Maraponga, comunica 
pároco da Paróquia Santíssima 

algumas atividades do mês de 
Trindade, no bairro José Walter, por 

maio.
11 anos e vem celebrar seus 25 

Dia 01 - Caminhada Paroquial anos, no dia 21 de maio, às 19h, na 
com Maria Igreja  Matr iz .  A Paróquia  

Santíssima Trindade agradece-lhe De 10 a 13: Triduo e Festa de 
e parabeniza-o por este momento Nossa Senhora de Fátima, na 
de Graça na Vida de um sacerdote e capela Santo Inácio de Loyola.
convida os paroquianos e amigos 

19 a 21: Triduo de Santa Rita De para se fazerem presentes neste 
Cássia, com celebração da Santa momento festivo. 

Paróquia Santíssima 
Trindade 

25 Anos de Vida Sacerdotal do 
Pe. Anízio

Paróquia de 
Maraponga
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Informações pelo telefone 
3291 1835, na Secretaria da Realizaremos no dia 28 de maio, 
Paróquia. das 8h às 12h, reunião da 

Prioridade Missão e encontro das 
coordenações paroquiais de 
Catequese. Haverá nesse mesmo 
dia, das 14h às 16h, um encontro 
da Prioridade Família. Tanto a 
reunião como os encontros serão 
realizados na Sede da Região, em 
Guanacés.

Será realizado no dia 16 de maio 
das 8h às 12h, na sede da Região 
em Guanacés, um Encontro das 
s e c r e t á r i a s  e  s e c r e t á r i o s  
paroquiais. Na oportunidade 
refletiremos sobre os meios de 
comunicação ( internet)  na 
administração dos trabalhos 
pastorais. O encontro será  em Paramoti realizou a 
assessorado por João Augusto, do abertura do mês de maio, no dia 
Secretariado de Pastoral. primeiro com uma caminhada  com 

o andor de Nossa Senhora. No dia 
29, acontecerá a Coroação de 
Nossa Senhora.

No dia 21 de maio será realizado, 
em Guanacés, das 8h às 16h, o  
primeiro encontro de formação em Canindé, festejará seu 
para Agentes de Pastoral.  Na padroeiro Santo Antônio de 01 a 13 
oportunidade estudaremos os de junho. A festa terá como tema: 
temas de Introdução às Sagradas COM SANTO ANTONIO E AS 
Escr i tu ras  e  o  Quer igma.  FAMÍLIAS SANTIFICANDO-SE NO 
Contaremos como facilitadores AMOR.
com o Sr. Fernando Paixão, da A abertura acontecerá dia 
ESPAC, e com a professora Tânia promeiro, às 19 horas. No dia 12 
Couto, da FCF.

Dia da Região

Encontro de Secretários das 
Paróquias

1. A Paróquia de Senhora 
Sant'Ana,

Escola de Formação para 
Agentes de Pastoral

2. A Área Pastoral de Caiçara,
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acontecerá uma Moto-Romaria. A 4. No dia 14 de maio, realizar-se-á 
celebração de encerramento, no o Encontro da Comissão da 
dia 13, será presidida por Dom José Cúria  com os Secretár ios 
Luis Ferreira Salles, Bispo Auxiliar . Paroquiais e Párocos de nossa 

Região. Esse encontro acontecerá 
em Paramoti, das 8 horas até o  em 
meio-dia.Caridade, está realizando as 

novenas de maio na Igreja Matriz. 
 de nossa Região Durante o mês, a imagem de Nossa 

Senhora está visitando as casas estarão reunidos no dia 27 de maio, 
das famílias ficando todo dia em para mais um Encontro do 
uma residência diferente. Conselho. O encontro iniciará às 8 
A Trezena de Santo Antonio, horas, em Paramoti.
padroeiro da paróquia, começará 
no dia 01 de junho, às 04:00 da 
manhã com o hasteamento da  em nossa Região se 
bandeira. O tema central será: reúne, no dia 30, em Canindé para 
Santo Antonio semeando a Paz Estudar o Rica. E no dia 4 de junho, 
em Caridade. das 8h às 12h, acontecerá em 
Durante a trezena, a paróquia Paramoti o 1º Encontrão com os 
programou alguns eventos Catequistas das Paróquias.
importantes.

Dia 3 - Missa do Vaqueiro
Dia 4 - Coroação de Nossa Senhora
Dia 5  Ciclo-Romaria
Dia 9 - Show de Calouros (para 
principiantes) na praça da matriz
Dia 10  Moto-Romaria e Show 
Católico, na praça da matriz
Dia 13 - Encerramento da Festa de 
Santo Antonio
A celebração da trezena será às 
19h com procissão pelas ruas de 
Caridade. Em seguida, haverá 
parte social organizada pelos 
grupos.

3. A Paróquia Santo Antonio,

5. Os padres 

6. A Equipe de Articulação da 
Catequese 

Lucivângela Luz
Secretária da Região Sertão
 São Francisco das Chagas
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Jubileu Presbiteral doutorado em Educação, na 

Celebraram jubileu de prata Universidade Federal do Ceará. Há 

os padres Anízio Ferreira dos seis anos reside nos Estados 

Santos, SSS, e Paulo Ernando Unidos na cidade de Fall River, 

Nogueira Barbosa, diocesano, e estado de Massachusetts, onde 

celebrará jubileu de ouro o  padre atua como padre missionário para 

Afonso Rocha Júnior, diocesano. os imigrantes brasileiros.

Pe. Anízio foi ordenado Pe. Afonso pertenceu à 

presbítero no dia 4 de janeiro de Diocese de Limoeiro do Norte, onde 

1986. Comemorou essa data com foi ordenado em 25 de junho de 

sua família, na Bahia. Durante onze 1961. Seus companheiros da 

anos foi pároco da Paróquia Arquidiocese, ordenados naquele 

Santíssima Trindade, no bairro José ano, já estão na casa do Pai: padres 

Walter, participou com bastante Antonildo Saraiva (casado),  Paulo 

eficácia da antiga Região Episcopal Ângelo (depois diocese de 

Metropolitana 3 e animou a Quixadá) e Vital Elias. Pe. Afonso, 

Pastoral Afro na Arquidiocese, até 1968, exerceu o ministério 

promovendo eventos importantes. presbiteral nas paróquias de 

Pe. Paulo foi ordenado no dia Aracati (coadjutor, 1962) e  

2 de março de 1986, na Igreja Iracema (pároco, 1964 a 1968). De 

Nossa Senhora da Conceição, em 1969 a 1982 foi capelão da Polícia 

Messejana, pois lá residiu, durante Militar do Ceará quando se 

seus últimos anos de formação reformou. Reside atualmente em 

para o presbitério, com o Mons. Fortaleza e exerce o ministério 

Souto. Sua primeira paróquia foi presbiteral na Igreja Menino Jesus 

Pacatuba. Pe. Paulo exerceu ainda de Praga, no bairro Papicu.

seu ministério nas paróquias de Aos três queridos irmãos 

Messejana, Eusébio, Horizonte. Foi padres os parabéns, a comunhão 

membro da primeira equipe de na Eucaristia e os votos de saúde e 

coordenação da Região Episcopal graça abundante dos que fazem o 

Metropolitana 3, eleita em 1986. Secretariado de Pastoral da 

Posteriormente coordenou o Curso Arquidiocese de Fortaleza. 

Propedêutico e participou da 

Diretoria do ITEP. Fez mestrado e 

PRESBÍTEROS
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ANIVERSARIANTES DE JUNHO

NASCIMENTO ORDENAÇÃO PRESBITERAL

1 Pe. Francisco das Chagas de Oliveira 3 Pe. Ligório Limberger, MI
1 Pe. José Targino de Almeida 5 Pe. Antônio Ramalho Neto

5 Pe. José Soares Teixeira1 Pe. Luís Alberto Peixoto
7 Pe. Moésio Pereira de Sousa, C.Ss.R2 Pe. Ricardo Sérgio de Melo, FN
7 Pe. João Tryboba, SDS3 Pe. José Maria Cavalcante Costa
10 Pe. John Francis Keeling, C.Ss.R3 Pe. Adolfo Serripierro, MI
10 Pe. Piter (Peter J.) Mc Carthy, C.Ss.R4 Pe. Ari Alves dos Santos, CM
13 Pe. Carlos Augusto F. de Sousa, C.Ss.R4 Pe. Raimundo Maciel Gomes
15 Pe. Batista Poinelli, FN4 Pe. Raimundo Edinaldo C. dos Santos
20 Mons. Philip Fouad Louka5 Pe. Antônio Ramalho Neto
22 Pe. Marcos Passerini, MCCJ7 Pe. Samuel Brandão de Oliveira, MSC
22 Pe. Hugo Eduardo Furtado, SJ7 Frei Domingos  Teixeira Lima, OFMCap
24 Pe. Gilson Nunes da Silva, FN9 Pe. Juarez de Brito Cardoso
24 Pe. Adolfo Serripierro, MI10 Pe. Raymundo Frota Bezerra
25 Pe. Afonso Rocha Júnior (50)11 Pe. Ant. Almir Magalhães de Oliveira
26 Pe. Graziano Odorizzi12 Pe. Elvis Marcelino de Lima, FN
27 Pe. Lino Allegri13 Diác. Antônio de Pádua de Araújo
28 Pe. Ângelo Stefanini13 Mons. Antônio Souto Ribeiro da Silva
29 Pe. José Sávio Xavier Pereira13 Pe. Antônio José Garcês  Oliveira, CM
29 Pe. Leonardo Henr. Almeida Wágner14 Pe. José Dias Corrêa, FN
29 Pe. Sebastião Sá Lima15 Pe. Marcelo da Silva Sousa, C.Ss.R
29 Pe. Pietro Luís Sartorel20 Frei Deusimar de Souza Silva, OFMCap
29 Pe. Ermanno Allegri23 Pe. Francisco Ivo S. Nascimento, CM
29 Frei Gilberto Matos, OFMcap29 Diác. Paulo Rodrigues da Silva
29 Dom Geraldo Nascimento, OFMcap29 Pe. Pedro Francisco Castelo Branco
29 Pe. José Fernandes de Oliveira29 Pe. Pedro Alberto Campos, SJ
30 Pe. José Pablo Hernandez Gil 30 Pe. Francisco José Ramos
Monfort,SJ

r béns  T doPa a a os
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PRIORIDADE PASTORAIS

Especialização em II Fórum Brasileiro de 
estudos bíblicos Cultura

Seminário de Pesquisa
Contato: 

Incentivar o estudo e a A Faculdade Católica de 
pesquisa científica no campo da Fortaleza - FCF sediará o II Fórum 

Brasileiro de Cultura, de 17 a 19 de Exegese Bíblica, na formação de 

agentes de pastoral e no maio. O evento contará com a 
presença de Dom Orani Tempesta, i n t e r c â m b i o  c o m  o u t r a s  
Arcebispo do Rio de Janeiro e denominações cristãs é o objetivo 
Presidente da Comissão Episcopal do curso de Especialização em 
para a Cultura, Educação e Estudos Bíblicos para o qual a 
Comunicação Social da CNBB. Faculdade Católica de Fortaleza 

TEMA: Desafios da cultura abre inscrições no mês de maio de 
para a ação Evangelizadora2011. O Curso destina-se a 

OBJETIVO: Refletir sobre os pessoas com graduação em 
d e s a f i o s  q u e  a  c u l t u r a  Teologia e áreas afins e está 
c o m p r e e n d i d a  e m  s e u  programado em cinco módulos:
desenvolvimento dinâmico traz Módulo I -  Geografia e Cultura 
para a ação evangelizadora, do Mundo Bíblico.
visando despertar na Igreja do 

Módulo II - Historiografia 
Brasil, uma atitude dialógica e 

Bíblica: História do mundo do 
propositiva.

Antigo Testamento e História do 
Conferências e debatedores

mundo do Novo Testamento.
 (das 8 às 12h)

Módulo III - Metodologia de 
17/05 - Saudação de Dom 

Exegese Bíblica: Introdução ao José Antonio Aparecido Tosi 
Antigo Testamento e Introdução ao Marques  Arcebispo de Fortaleza. 
Novo Testamento. Dom Orani João Tempesta  

Módulo  IV  -  Aspec tos  Arcebispo do Rio de Janeiro e 
históricos da Exegese Bíblica; a membro da Comissão Episcopal de 
Exegese patrística oriental. Cultura - CNBB. Conferência: 

Módulo V -  Hermenêutica Atualidade da Constituição 
Bíblica; Princípios gerais. Pastoral Gaudium et Spes para 

o diálogo com a Cultura. 
(85) 3453-2150 Conferencista: Dom Dimas Lara 

Barbosa, arcebispo de Campo www.catolicadefortaleza.edu.br
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Grande, MS. desafios e perspectivas. 
1. Relação da Igreja e da Conferencista: Dom Eduardo 

Fé com o mundo da literatura. Benes de Sales Rodrigues e Ir. 
Conferencista: Luciano Costa Maria Eugênia Lloris Aguado. 
Santos Debatedor: Pe. Dr. Brendan (CNBB Brasília).
Coleman Mc Donald, C.Ss.R  UFC e  
assessor da CNBB NE 1  Círculos de Cultura 

2. O diálogo da Igreja com (das 14:30h às 17h). 
a cultura. Experiência, desafios 17/05 -  1. História, 
e perspectivas. memória, natureza e cultura. 

Conferencista: Aroldo Braga  Problematizador: Prof. Dr. Pe. 
CNBB Debatedor: Prof. Ms. Pe. Edilberto Cavalcante Reis - UECE e 
Almir Magalhães, diretor da FCF. 
Faculdade Católica de Fortaleza. 2 . M i s t i c i s m o ,  

18/05 -  1. Desafios da Rel ig ios idade Popular  e  
cultura para a presença da Cultura. 
religião no contexto da pós- Problematizador: Maria do 
modernidade. Carmo Pagan Forti - FMJ  Cariri.

Palestrante: Prof. Dr. Pe. 3. Interculturalidade nas 
Manfredo Araújo de Oliveira  UFC e cidades e tempos sociais. 
FCF. Debatedor: Prof. Dr. André Problematizador: Prof. Dr. 
Haguette  UFC  Clerton Martins  UNIFOR.

2. Protagonismo das 18/05 - 1. Reflexão 
mulheres  e  juventudes,  b í b l i c o - t e o l ó g i c a  s o b r e  
afirmação de uma cultura de incidência da Evangelização na 
transformação. Cultura à luz dos Atos dos 

Conferencista: Maria Luíza Apóstolos (At 17,15-33).
Menezes Fontenele  Debatedor: Pe. Problematizador: Profª. Dra. 
Eliomar Ribeiro de Souza - SJ Ir. Aila Luzia Pinheiro de Andrade  

19/05 -  1. Universidade, FCF 2. Comprometimento da Igreja 
cultura e sociedade. por uma cultura ecológica. 

Conferencista: Prof. Dr. Pe. Problematizador: Prof. Dr. Pe. 
Pedro Rubens SJ - UNICAP, Recife- Marcos Mendes de Oliveira  FCF 
PE. Debatedor: Profa. Dra. Ir. Marly 3. Diálogo inter-religioso 
Carvalho Soares - UECE e FCF. por uma cultura de Paz. 

2. O Diálogo da Igreja com Problematizador: Prof. Dr. Pe. 
a Universidade. Experiência, Aquino Junior  FCF.
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15ª Romaria da Terra 
do Ceará.

leite e mel..” (Ex 3, 8). A Terra 
também é Santuário, lugar 
sagrado. Os povos indígenas e afro, 

No Tes temunho  dos  os camponeses e camponesas nos 
Mártires: Terra,  Água e ensinam concretamente como 
Dignidade valorizar a sacralidade da Terra. 

Com este tema, a Comissão O livro do Êxodo, que significa 
Pastoral da Terra do Ceará (CPT) saída, ao narrar a libertação do 
lança a 15ª Romaria da Terra, que povo hebreu escravo no Egito, nos 
será realizada em Itapipoca, no dia reporta a um outro significado 
7 de agosto de 2011, sob a muito importante da Romaria da 
proteção de Nossa Senhora das Terra: romeiros e romeiras da Terra 
Mercês. são aqueles homens e mulheres 

Nesses 36 anos de história e que lutam por sua libertação dos 
caminhada da CPT, as Romarias da sistemas de opressão e pela 
Terra têm sido espaços de libertação da Terra, para que esteja 
fortalecer a luta pela Terra, o disponível a quem dela precisa, 
protagonismo camponês, a quer trabalhar e cuidar com 
r e l i g i o s i d ade  p opu l a r,  a s  responsabilidade. O povo de Deus 
organizações campesinas, a defesa era escravo no Egito, exilado de sua 
e  p romoção  da  v ida  dos  própria Terra, quando Deus 
camponeses e camponesas e do chamou Moisés para libertá-lo. 
meio ambiente. Romeiros e romeiras da Terra são 

O termo Romaria da Terra é gente simples, que vive em 
carregado de significados. Romaria situação de escravidão pelo fato de 
é um termo especificamente estarem presos aos regimes 
re l ig ioso,  que expressa a patronais ou mesmo vivendo em 
caminhada do povo de Deus para favelas nas grandes cidades, sem 
um lugar sagrado, ou seja, um as mínimas condições de vida 
Santuário. Desde os tempos da digna, pelo fato de não terem a 
Bíblia, o povo de Deus é um povo própria Terra para viver e produzir 
romeiro (cf. Ex 3-18), que segue, de acordo com seus costumes e 
guiado por Deus, em direção à valores. 
Terra Prometida, “... uma terra Nesse contexto, tão antigo e 
fértil e espaçosa, terra onde corre tão atual, as Romarias da Terra se 

PASTORAIS
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apresentam como espaço de de denúncia de todas as injustiças 
resistência popular camponesa. que atingem os camponeses e 
Apesar do sofrimento, uma forte camponesas. Desde o início, as 
característica dos camponeses e Romarias da Terra têm se 
camponesas é o seguimento firme empenhado em denunciar toda 
na luta, confiante em Deus forma de concentração da Terra, de 
Libertador dos pobres e oprimidos. latifúndio. A Terra é dom de Deus e 
Os romeiros e romeiras que se deve estar a serviço de quem dela 
d i r i g e m  a o s  S a n t u á r i o s  precisa para trabalhar e viver. A 
tradicionais, para levar seus ex- concentração fundiária, que segue 
votos e fazer seus pedidos, o fazem fazendo vítimas desde a invasão 
pela fé, na esperança de que a vida estrangeira de nosso país, é uma 
possa melhorar. chaga para o Brasil. Nesse 

Dessa maneira, aqueles que contexto, a CPT reafirma o seu 
participam das Romarias da Terra, compromisso na luta pela Reforma 
que fazem o mesmo caminho dos Agrária.
romeiros e romeiras das Romarias Muitas denúncias têm sido 
tradicionais, seguem acreditando feitas nas Romarias da Terra por 
que Deus fortalece a luta pela Terra todo o Brasil: a especulação 
e os conduzirá a uma vitória final, à fundiária, o uso de agrotóxicos, os 
Terra prometida, onde corre o leite m o n o c u l t i v o s ,  o  a g r o  e  
e o mel, frutos do trabalho dos h idronegóc ios,  as  grandes 
camponeses e camponesas. b a r r a g e n s ,  a s  o b r a s  d e  

A Romaria da Terra também infraestrutura, as ameaças de 
quer dar visibilidade a tantos morte, perseguições, prisões e 
p r o j e t o s  a l t e r n a t i v o s  d e  assassinatos de l ideranças 
convivência com o semiárido, que camponesas, situações que geram 
estão acontecendo em nossas inúmeros conflitos no campo, em 
comunidades. O povo que vive no sua grande maioria sistematizados 
sertão e faz o sertão viver segue no Caderno de Conflitos no Campo 
em romaria, acreditando que a Brasil, publicado anualmente há 26 
conquista da Terra se faz também anos pela CPT.
com a conquista de novas maneiras As Romarias da Terra são uma 
de viver na Terra e produzir grande festa. As equipes de CPT se 
orgânica e sustentavelmente. empenham com todas as forças 

Outra característica da para prepará-las bem, porém 
Romaria da Terra é ser um espaço quem garante mesmo o êxito em 
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sua realização são os camponeses abençoe a todos e todas nós nesta 
e camponesas. Sem eles, as caminhada rumo à Terra Prometida 
Romarias da Terra não teriam deste Ceará, do nosso Nordeste. 
sentido. Expressam a diversidade Como diz a canção: “O Nordeste é a 
c a m p o n e s a  a t r a v é s  d o s  Terra prometida aos nordestinos”. 
testemunhos, dos cantos, dos Vamos a Itapipoca, fortalecidos e 
símbolos, da produção alternativa motivados pelo Testemunho dos 
e orgânica, da organização, das Mártires, comprometidos na luta 
artes, das expressões de fé e por Terra, Água e Dignidade.
resistência.

Neste ano, a Romaria da Terra 
do Ceará faz memória dos Mártires 
da luta pela Terra. São tantos 
homens e mulheres, que neste 
chão, derramaram seu sangue, 
fazendo brotar sementes de 
resistência, libertação e vida. Data: 7 de Agosto de 2011 
Como exemplo motivador, fazemos Local: Itapipoca
memória dos agricultores Manoel Tema: No testemunho dos 
Veríssimo Neto e seus filhos mártires: terra, água e dignidade!
Raimundo Veríssimo Mano e F o r m a t o :  D u r a n t e  a  
Francisco Carlos Veríssimo, mortos madrugada os romeiros e romeiras 
no conflito da Fazenda Jandaíra, da Terra tomarão o café da manhã, 
município de Trairí, em 1986, em três cidades próximas a 
quando o proprietário da fazenda, Itapipoca. As dioceses de 
querendo implantar um projeto de Fortaleza, Crato e Limoeiro do 
reflorestamento, planejou expulsar Norte farão uma parada em São 
as 60 famílias que ali residiam. Luis do Curu. Já as dioceses de 
Mártires, lutadores e lutadoras do Q u i x a d á  e  I g u a t u  s e r ã o  
povo de outras regiões do Estado recepcionadas em Tururu e as de 
serão lembrados, desde os Crateús, Tianguá e Sobral irão 
encontros preparatórios ao dia da parar em Amontada.
Romaria. A acolhida em Itapipoca está 

As Romar ias da Terra prevista para as seis horas da 
continuam sendo um espaço manhã na Igreja de São Sebastião. 
importante e necessário para Depois haverá uma caminhada 
fortalecer a fé e a luta camponesa. pelas ruas da cidade até o Horto do 
Que Jesus de Nazaré, romeiro, Cruzeiro, local que deu origem à 

Thiago Valentim - CPT CE

Informações importantes 
sobre a 15ª Romaria da Terra 
do Ceará.
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cidade de Itapipoca, onde haverá Norte.
um momento de mística. Em Testemunhos após o 
seguidas as caravanas se Evangelho: Uma camponesa da 
deslocarão para três tendas, que Diocese de Itapipoca e um 
serão identificadas, tendo como camponês da Diocese de Limoeiro 
referência o tema da romaria e os do Norte  dando ênfase aos 
três climas que estão presentes no impactos dos grandes projetos na 
município de Itapipoca: vida das famílias atingidas.

Tenda Litoral/Água, onde Homilia: D. Antonio.
ficarão as dioceses de Crateús, Profissão de fé: Crateús.
Itapipoca e Fortaleza; Preces: Iguatu.

Tenda Sertão/Terra, para Ofertório: Fortaleza.
onde irão as dioceses de Iguatu, Pai- Nosso: Sobral.
Limoeiro do Norte e Quixadá; Ação de graça: Itapipoca.
Tenda Serra/Dignidade que Paz: Iguatu.
acolherá as dioceses de Crato, A equipe de Itapipoca ficou 
Tianguá e Sobral. responsável pela equipe de liturgia 

De tarde, antes da celebração que fará a coordenação da 
eucarística, haverá apresentação Celebração.
dos artistas da caminhada. A Os cartazes, como nas 
celebração eucarística, que fechará edições anteriores da Romaria da 
a XV Romaria da Terra, acontecerá Terra, terão distribuição gratuita. O 
na Praça da Matriz da cidade de livrinho, conforme decisão do 
Itapipoca, por volta das 15 horas. Conselho, custará R$ 2,00. Foi 
Dando ênfase à temática, ficou escolhido como hino oficial para a 
decidido que cada diocese deve 15ª Romaria da Terra a proposta de 
escolher um mártir local e mandar letra e música da autoria de Thiago 
c o n f e c c i o n a r  u m  g r a n d e  Valentim e João Bosco, “Romeiros 
estandarte com sua fotografia.  em caminhada”.
Para a Celebração Eucarística Em contato do Coordenador 
f i c a r a m  d e f i n i d a s  a s  da  CPT  com o  Se to r  de  
responsabilidades. Comunicação da Arquidiocese ficou 

Presidente: Dom Antônio acertado que no dia 26 de junho a 
Roberto Cavuto. celebração eucarística transmitida 

Acolhida: Itapipoca. pela TVC terá como tema a 15ª 
Ato penitencial: Quixadá. Romaria da Terra e ficará sob a 
Glória: Crato. responsabilidade da CPT. Foi 
Rito da palavra: Limoeiro do decidido fazer uma Consulta a Dom 
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Antônio, Bispo de Itapipoca, sobre j o r n a l i s t a s ,  r a d i a l i s t a s ,  
a possibilidade de ele presidir essa publicitários e comunicadores da 
celebração, caso não seja possível Pastoral da Comunicação, no 
serão contatados padres ligados à Santuário de Fátima, no dia 5 de 
CPT. junho, às 17 horas. 

Na próxima reunião do 
Conselho, nos dias 8 e 9 de julho, 
na Diocese de Itapipoca, todas as 
equipes apresentarão o número de 
carros previstos para transporte 
dos romeiros e romeiras que irão 
participara da 15ª Romaria da 

Acontece no dia 21 de maio, Terra.
sábado, das 14h às 18h, no Informações: Lia Lima, 
Auditório 4 A, bl A, da Universidade secretária executiva da CPT Ceará.
de Fortaleza  UNIFOR, o I 
Encontro de Universitários da 
Arquidiocese de Fortaleza. A 

realiza
ção do 
Encont

A Pastoral da Comunicação da 
ro é do 

Arquidiocese de Fortaleza prepara-
S e t o r  

se para festejar o Dia Mundial das 
Univers

C o m u n i c a ç õ e s .  V e j a  a  
i d a d e  

programação.  
d a  

1º Momento: Participação 
Arquidi

dos membros da Pascom no 
ocese.

Encontro com Irmã Joana Puntel, 
O 

no dia 28 de maio, das 8 às 12 
t e m a  

horas no auditório da Livraria 
do Encontro é “Vivência da Fé 

Paulinas. Irmã Joana abordará o 
Cristã na Universidade: Desafios e 

tema do 45º Dia Mundial das 
oportunidades da sociedade 

Comun i cações :  “Verdade,  
contemporãnea”.

anúncio e autenticidade de vida 
Informações: (85) 9927 

na era digital” 
8707, ou 8706 0486, ou ainda 

2º Momento: Celebração da 
Santa Missa  com a participação de 

I  E n c o n t r o  d o s  
U n i v e r s i t á r i o s  
Católicos

45º Dia Mundial das 
Comunicações

setoruniversidades.euc@gmail.co
m
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Obrigado, 
Pe. Bernardo!

CarloTursi
pela coordenação arquidiocesana das CEBs

Pastoral da AIDS
28ª Vigília pelos Mortos da 

Aids 

História da Vigília

tantos anos de dedicação total à Igreja 
dos Pobres, de posturas firmes e 
proféticas e de estilo de vida despojado e 
alegre  padres como você são raríssimos! As Comunidades Eclesiais de 
Que os pobres de Malawi possam Base (CEBs) de Fortaleza  e, por que não 
experimentá-lo, como nós! dizer, do Ceará!  sentem-se um pouco 

OBRIGADO! E que Deus o mais órfãs desde a Sexta-Feira da 
acompanhe!Paixão, pois foi neste dia que partiu da 

nossa querida terra nordestina o 
excepcional sacerdote e missionário 
redentorista Brian Peter Holmes, 
conhecido e amado por todos nós como 
“Pe. Bernardo”, em direção ao Malawi, 
país da África Oriental, onde abrirá uma 
nova experiência missionária em meio 
aos pobres de Deus. Pe. Bernardo, N a  A r q u i d i o c e s e  d e  
irlandês naturalizado brasileiro, tem Fortaleza, desde 2007, vem se 
fundado e feito crescer as CEBs por onde realizando a vigília pelos mortos da 
t e m  AIDS em uma paróquia escolhida 
passado, pela coordenação desta Pastoral. 
seja junto Este ano, vamos celebrar em duas 
a o s  paróquias: Santíssima Trindade, no 
trabalhad bairro José Walter, e Santa Cecília, 
o r e s  no bairro Bom Jardim. Em ambas 
r u r a i s ,  as paróquias, a vigília será no dia 
c o m o  15, às 19 horas. 
v i g á r i o  
em Tauá, 
seja como animador de equipes 

A Vigília e Mobilização Mundial 
missionárias inseridas nas favelas de 

em Solidariedade às pessoas 
Fortaleza (Parque São Miguel,  

afetadas pela AIDS - Candlelight Serviluz). Desde tempos mais recentes, 
teve início, em 1983, quando tem dado testemunho extraordinário de 
algumas pessoas com AIDS, nas amor aos “últimos”, visitando e 
cidades de São Francisco, Los encorajando os encarcerados nas 
Ange les  e  Nova York ,  se  penitenciárias do Ceará. As CEBs de 
mobilizaram e realizaram uma Fortaleza/Ceará e a Pastoral Carcerária 
Caminhada com velas pelas ruas querem lhe agradecer, Pe. Bernardo, por 
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dessas cidades, como forma de falar não só do impacto do 
lembrar-se das pessoas que HIV/AIDS na comunidade, mas 
haviam perdido suas vidas, devido também de como a comunidade 
à AIDS, bem como para chamar a está tratando dos aspectos 
atenção da população e dos relacionados à prevenção, cuidado, 
governos, para que apoiassem as tratamento e educação.
pessoas que viviam com a doença. A t u a l m e n t e ,  c o m  a  

A vig í l ia acontece em d e s c o b e r t a  d e  n o v o s  
centenas de cidades, medicamentos, as 
em todo o mundo, pessoas vivendo 
c o m o  f o r m a  d e  c om  H IV /A IDS  
s e n s i b i l i z a r  e  estão com novas 
m o b i l i z a r  a s  perspectivas de 
comunidades,  os v i d a ,  
governantes e a diferentemente do 
população em geral, c o m e ç o  d a  
para a necessidade de epidemia. Contudo 
a m p l i a ç ã o  d a s  faz-se necessária 
p e s q u i s a s ,  d a  u m a  g r a n d e  
garantia do acesso mobil ização em 
aos medicamentos e defesa do acesso 
d a  a s s i s t ê n c i a  incondicional aos 
integral  para os m e d i c a m e n t o s  
p o r t a d o r e s  d o  antiretrovirais e 
H I V / A I D S ,  d a  complementares 
i m p o r t â n c i a  d o  fornecidos pelo 
reforço das medidas de prevenção, SUS, garantindo a assistência, a 
para que se detenha o avanço da qualidade de vida, e os direitos 
epidemia e para que a sociedade humanos das pessoas que vivem 
tome consciência da situação da com HIV/AIDS.
Aids e ajude a combater o A Pastoral da Aids, todos os 
preconceito que ainda é uma das anos, elege um tema que nos ajuda 
causas de morte. Em Fortaleza, o a celebrar este dia e prevê material 
Candlelight ocorre desde 1993, em para auxiliar no trabalho. Este ano 
memória dos que já não estão o tema é: Vigiai: a vida é o bem 
entre nós, por conta da AIDS. maior.

É uma oportunidade de se 
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Informações Importantes

 .-  

Pastoral da 
Sobriedade
1. Curso 

16 a 20 de maio. As inscrições 
podem ser feitas no Centro Pastoral No Ceará, até 2008, foram 
“Maria, Mãe da Igreja”, na sala da registrados 9.462 casos de pessoas 
Pastoral. As vagas são limitadas. com AIDS, das quais 2.866 
Para essa capacitação, a Pastoral faleceram. No Brasil, estima-se que 
está acolhendo até 60 pessoas. O 610.000 pessoas estejam afetadas 
custo é de R$ 80,00 (oitenta reais) p e l a  d o e n ç a .  ( B o l e t i m  
com direito ao material da Epidemiológico AIDS - Ano V nº 
capacitação.1 - julho a dezembro de 

A Pastoral da Sobriedade é a 2007/janeiro a junho de 2008).
ação concreta da Igreja Católica 
que, ecumenicamente, vem No mundo, desde o começo da 
enfrentando com coragem e epidemia, a AIDS já provocou 
determinação a questão das mais de 28 milhões de mortes. 
drogas. Atua a Pastoral da Hoje, estima-se que 42 milhões 
Sobriedade em 5 dimensões:de pessoas vivam com o vírus.

- Na PREVENÇÃO ao uso de 
drogas, que se destina a quem Teste Rápido para o HIV
nunca experimentou substâncias Posto  de Saúde Ageu 
psicoativas; Herbster.

- Na INTERVENÇÃO, para Endereço: Rua Geraldo 
quem já experimentou, porém, não Barbosa, 1095, Bom Jardim, 
faz uso de drogas frequentemente;próximo ao Mercant i l  Ana 

- Na RECUPERAÇÃO de quem Risolânge.
se tornou dependente químico e Fone: (85) 3452-2495 Aline
necessita de apoio e tratamento;

-  Na REINSERÇÃO do 
dependente químico na família, na 
sociedade e no mercado de 
trabalho;

- Na ATUAÇÃO POLÍTICA que 
busca atitudes corajosas, sem A Coordenação da Pastoral da 
omissões, para a implementação Sobriedade comunica alteração na 
de ações integradas no combate à data do próximo Curso da Pastoral 
produção, tráfico e consumo de da Sobriedade na Arquidiocese de 
drogas. Em muitas dioceses, essa Fortaleza. A data prevista era de 2 
pastoral já é uma realidade. Aqui a 6 de maio, a nova data será de 
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em Fortaleza temos vários grupos 
atuando com muito entusiasmo.

Informações: (85) 86879628  
1. A Pastoral da Pessoa Idosa - Rogério, ou 91412371- Danielle.

PPI realizou no dia 10 de abril, a 
pedido do pároco Pe. Junior, uma A Pastoral da Sobriedade 
sensibilização para implantação da Fortaleza realizará o I Chá da 
Pastoral da Pessoa Idosa  na Vida. O local será o Santuário 
Paróquia Nossa Senhora do Nossa Senhora da Assunção. Trata-
Perpetuo Socorro, em Mondubim. se de um evento da Pastoral da 
Na ocasião ficou agendada para os Sobriedade, em Fortaleza, que 
dias 12 e 19 de junho, das 8h às objetiva confraternizar, divulgar e 
17h, capacitação de lideres da PPI a r r e c a d a r  r e c u r s o s  p a r a  
na Paróquia.manutenção dos trabalhos da 

2. A comunidade São Vicente Pastoral, já que não dispomos de 
da Paroquia São Pedro e São Paulo nenhuma ajuda financeira.
realizou no dia 16 de abril a Santa O I Chá da Vida ocorrerá no 
Missa para envio dos lideres da dia 21 de maio, a partir das 18h, 
Pastoral e, no Domingo de Ramos, no Centro Paroquial do Santuário 
fez apresentação da Pastoral na Nossa Senhora da Assunção, que 
comunidade. A PPI agradece ao Pe. fica na Av. Dom Aloísio Lorscheider, 
Barbosa pelo seu desempenho nº 960 - Nova Assunção. Os 
nesta pastoral.convites individuais estão sendo 

3. A PPI comunica realiza, a vendidos no hall do Santuário ao 
pedido do Pe. Aldery, nos dias 14 e término das Missas, por alguns 
15 de maio das 8h às 17h, Agentes da Pastoral, ao valor de R$ 
capacitação para lideres da 5,00. Aqueles que puderem e 
Pastoral na Paroquia Nossa tiverem interesse em auxiliar nos 
Senhora da Saúde, no Mucuripe.trabalhos para execução do evento, 

4. Nos dias 22 e 29 de maio entrem em contato com os Agentes 
das 8h às 17h haverá capacitação da da Pastoral da Sobriedade.
para lideres da Pastoral da Pessoa Contatos: Regina, tel. (85) 
Idosa na Paroquia São Francisco de 8731-0698; Giuliano, tel. (85) 
Assis, no Conjunto Palmeiras, a 8707-0638.
pedido do pároco Pe. Valber. No dia 
29, às 18h, durante a Santa Missa, 
acontecerá a celebração de envio 

Pastoral da Pessoa 
Idosa

2. I Chá da Vida 
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dos lideres. 
Informações da PPI pelo 

telefone 8736 7268.

 De 10 a 12 de junho, no 
Pacheco, acontecerá o retiro anual 
dos agentes da Pastoral do Povo da 
Rua. Será um momento forte de 
o r a ç ã o  e  r e f l e x ã o  p a r a  
fortalecimento da missão pastoral 
e da opção pelos mais pobres, De 20 a 22 de maio haverá um 
reconhecendo-os como sujeitos da Encontro Arquidiocesano de Formação 
história e os preferidos do Reino.para os agentes da Pastoral do Dízimo. 

O assessor será Pe. Cristovam Lubel, 
da diocese de Guarapuava, PR, e da 
Editora Pão&Vinho.

Programação A Pastoral do Povo da Rua 
Sexta-Feira, dia 20 produziu uma cartilha e tem a 
Noite: Introdução; leitura da 

alegria de convidar padres, 
r e a l i d a d e ;  s o n d a g e m  d e  

religiosas e agentes de pastoral questionamentos; espiritualidade do 
para o lançamento da Cartilha dízimo.
POVO DA RUA, POVO DE DEUS. Sábado, dia 21
Será no dia 17 de junho, na Manhã: Dízimo na Bíblia, na 
Paróquia Nossa Senhora  da Paz, História e Hoje/CNBB. Tarde: Dízimo: 

identidade, características, práticas que fica na Rua Visconde de Mauá, 
pastorais (recebimento, aplicação, 905, Aldeota.
prestação de contas, reavivamento, 
etc.). Noite: Questões diversas.

Domingo, dia 22
Manhã: Dízimo e organização 

paroquial e Tempo para debate e 
encaminhamentos.

Loca l  do Encont ro :  Casa 
Cordimariana de Encontros e Retiros, 
em Caucaia

Informações: Secretariado de 
Pastoral com João Augusto. Tel. 85 
3388-8702

Pastoral do Povo da 
Rua
1. Retiro dos Agentes

Formação para os 
Agentes da Pastoral 
do Dízimo

2 - Lançamento da Cartilha da 
Pastoral do Povo da Rua 
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3. Aniversário da Casa do Comunidade Católica 
Povo da Rua 

Shalom 

Retiro das Pastorais 
Sociais

Celebraremos no dia 30 de 
A Comunidade Católica junho, às 16h30min, o  3º 

Shalom realizará no dia 25 de aniversário da Casa do Povo da Rua 
maio, às 9h, no Auditório da Viva Dom Luciano Mendes. O endereço 
Música Viva - Escola de música e da Casa é Rua Cel. Ferraz, 222, 
a r t e s ,  l o c a l i z a d a  n a  Av.  Centro, na praça da Escola 
Desembargador Moreira, 629, Justiniano de Serpa. Será um 
Aldeota, a coletiva de imprensa do momento de ação de graças pelo 
Festival Halleluya, edição 2011, que a pastoral vem realizando com 
que acontecerá dos dias 20 a 24 de a população de rua neste período, 
julho no CEU, com entrada franca.buscando uma convivência 

A organização do evento fraterna e trabalhando conquista 
espera receber um público de 900 de direitos.Teremos apresentação 
mil pessoas nos cinco dias de do Coral Vozes da Rua, cantando 
evento. Trinta atrações estão musicas juninas.
programadas.

Na coletiva, os organizadores 
apresentarão a combinação de 
música, esportes radiciais e 
voluntariado que fazem do evento 
um sucesso no final das férias. E, Acontecerá, nos dias 3, 4 e 5 
também, a nova estrutura, os de junho, um retiro para os agentes 
convidados principais para a festa, d e  p a s t o r a i s  s o c i a i s  d a  
a relação do evento com as novas Arquidiocese de Fortaleza. O local 
tecnologias e o festival de música, será o Piamarta de Itaitinga. O 
teatro e dança que possibilitará a tema do retiro será: Ecologia e 
atuação de novas expressões na Missão. O facilitador será o Pe. 
cena artística local e nacional.Júnior, da Paróquia Nossa Senhora 

Informações: Vanderlúcio do  Perpétuo  Socor ro,  em 
Souza (assessoria de imprensa), Mondubim. A Coordenação das 
8 8 5 2 . 8 9 5 2 ,  8 8 9 3 . 6 7 4 4  e  

Pastorais Sociais conta com a 
3308.7451

presença de 5 (cinco) pessoas por 
www.comshalom.org

Pastoral. Investimento: R$ 10,00 
www.twitter.com/comshalom

por pessoa. Contato: Secretariado 
skype: shimprensa

de Pastoral 3388-8701.
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COMUNICAÇÕES

2. Resultados da Campanha Campanha Nacional 
anterior ( 2004-2005)

de Desarmamento 
Voluntário

Principais esclarecimentos:
1. Objetivos da Campanha.

3. Funcionamento da 
Campanha

Em 2004-2005, o Ministério 
da Justiça promoveu a primeira 
campanha de desarmamento P o r  s o l i c i t a ç ã o  d o  
voluntário, recolhendo 459 mil Coo rdenado r  Reg i ona l  d a  
a r m a s .  C o n t a n d o  c o m  a  Campanha Nacional de Entrega 
participação de ONGs e Igrejas, até Voluntária de Armas e Munições, 
2008-2009 chegamos a meio Sr. Eduardo Teodósio de Quadros 
milhão de armas recolhidas. O (Duda Quadros), endereçada à 
impacto desta ret irada de arquidiocese de Fortaleza, o 
circulação, somado à proibição de Secretariado de Pastoral esteve 
se portar armas na rua, segundo o reunido com vigários episcopais, 
Ministério da Saúde, reduziu em padres, diáconos e Agentes de 
11% o número de homicídios por Pastoral no dia 4 de maio para 
arma de fogo no país em cinco participar de uma manhã de 
anos. Esse resultado tão benéfico esclarecimentos sobre referida 
para a redução da violência levou o Campanha. O objetivo era motivar 
governo federal a realizar essa a Igreja para participar da 
nova campanha, que se inicia agora Campanha.
e durará até o fim do ano.

Salvar Vidas, sensibilizando e 
mobilizando a sociedade para a 

A nova campanha irá facilitar Entrega Voluntária de Armas de 
ainda mais a entrega de armas e Fogo, reduzindo ao máximo o 
munições. Além do pagamento número de armas em circulação no 
após 24 horas, sem necessidade de p a í s .  A  p a r t i r  d o  m a i o r  
CPF, a campanha deverá contar conhecimento sobre o universo e 
com uma participação maior das das complexidades que envolvem o 
polícias estaduais, guardas controle de armas, fortalecer o 
municipais e de quartéis do Estatuto do Desarmamento e 
Exército no recebimento de armas. melhorar as políticas de controle 
Também a sociedade civil, através nos estados e no país.
de grande número de igrejas, 
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ONGs, maçonaria, OAB e outras reúne 70 ONGs que lutam pelo 
entidades filantrópicas e de direitos desarmamento e pela aplicação do 
humanos será credenciada pela Estatuto do Desarmamento. A 
Polícia Federal para abrir postos de Igreja tem o papel fundamental de 
recolhimento, de maneira que promover a Vida e esta proposta 
facilite o acesso dos cidadãos que está de acordo com o maior 
qu iserem fazer  a  entrega objetivo da campanha. 
voluntária de forma segura. Além É necessário conscientizar 
dessa proximidade, há pessoas que toda a comunidade católica e a 
preferem entregar suas armas para sociedade para os perigos deste 
entidades civis. Outra inovação objeto que tem como finalidade 
será a inutilização de todas as matar ou ferir os seres humanos, 
armas entregues, para que não reconhecendo que não se trata de 
haja risco de desvio. Na campanha algo para uso em autodefesa, mas 
anterior, apenas as igrejas e ONGs sim de ataque. A presença de arma 
se preocuparam em danificar as em casa aumenta as chances de 
armas doadas. Agora, a polícia acidentes, suicídios e outras 
também agirá dessa forma. A intercorrências letais, entre outros 
inutilização, além de prevenir o muitos fatores que fazem da arma 
desvio, também dá segurança aos ser hoje uma das principais causas 
postos civis de recebimento de de morte de nossa população 
armas, muitas vezes situados em jovem e responsável por altíssimos 
área de risco, pois se sabe que as índices de violência com os quais 
armas entregues, ao serem convivemos diariamente.
marretadas, não podem mais ser A entrega voluntária é um ato 
usadas. de boa fé, um ato cristão. Quem 

não acreditar na proposta não 
precisa ser forçado a participar, 
mas a ideia é a de que uma única A campanha conta, entre 
arma pode tirar várias vidas ou t ra s  en t i dades ,  c om a  
humanas. Se conseguirmos retirar participação da Conferência 
de circulação alguns destes objetos Nacional dos Bispos do Brasil 
de morte e violência, salvando uma (CNBB), Conselho Nacional das 
única vida, só isso já terá valido à Igrejas Cristãs (CONIC), Grande 
pena!Oriente do Brasil (Maçonaria), 

Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), e Rede Desarma Brasil, que 

4. Colaboração da Igreja
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Novas Presidências

CNBB 
A CNBB elegeu sua nova Presidência para o próximo quadriênio 

(2011-2015).
Foi eleito presidente o cardeal Raymundo Damasceno Assis, 

arcebispo de Aparecida. Dom Damasceno já foi  secretário geral da CNBB, 
durante dois mandatos e é o presidente do Conselho Episcopal Latino-
americano (Celam), até julho.

Foi eleito vice-presidente, dom José Belisário da Silva, arcebispo de 
São Luís, no Maranhão. Dom Belisário presidiu, nesta Assembleia, a 
Comissão das Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no 
Brasil, aprovadas pouco antes de iniciar o processo das eleições.

O novo secretário geral será dom Leonardo Ulrich Steiner, bispo da 
prelazia de São Felix (MT). Dom Leonardo integrou, no ano passado, a 
Comissão das Diretrizes para a formação presbiteral e, neste ano, foi 
membro das Comissões das Diretrizes para a Evangelização.
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Regional Nordeste 1

Dom José Haring

Dom João José da Costa................................................  Dom Antonio Roberto Cavuto

Presidente: Dom José Häring, bispo de Limoeiro do Norte.
Vice-Presidente: Dom João José da Costa, bispo de Iguatu.
Secretário: Dom Antonio Cavuto, Bispo de Itapipoca.
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Queridos irmãos e irmãs! impensáveis, que nos deixam 
m a r a v i l h a d o s  c o m  a s  Por ocasião do XLV Dia 
possibilidades oferecidas pelos Mundial das Comunicações Sociais, 
novos meios e, ao mesmo tempo, desejo partilhar algumas reflexões, 
impõem de modo cada vez mais motivadas por um fenômeno 
premente uma reflexão séria característico do nosso tempo: a 
acerca do sentido da comunicação difusão da comunicação através da 
n a  e r a  d i g i t a l .  I s t o  é  rede internet. Vai-se tornando cada 
particularmente evidente quando vez mais comum a convicção de 
nos confrontamos com as que, tal como a revolução industrial 
extraordinárias potencialidades da produziu uma mudança profunda 
rede internet e a complexidade das na soc iedade através das 
suas aplicações. Como qualquer novidades inseridas no ciclo de 
outro fruto do engenho humano, as p r odução  e  na  v i d a  do s  
novas tecnologias da comunicação trabalhadores, também hoje a 
pedem para ser postas ao serviço profunda transformação operada 
do bem integral da pessoa e da no campo das comunicações guia o 
humanidade inteira. Usadas fluxo de grandes mudanças 
sabiamente, podem contribuir para culturais e sociais. As novas 
satisfazer o desejo de sentido, tecnologias estão a mudar não só o 
verdade e unidade que permanece modo de comunicar, mas a própria 
a aspiração mais profunda do ser comunicação em si mesma, 
humano.podendo-se afirmar que estamos 

perante uma ampla transformação No mundo digital, transmitir 
cultural. Com este modo de in formações s ign i f i ca  com 
d i f u n d i r  i n f o r m a ç õ e s  e  frequência sempre maior inseri-las 
conhecimentos, está a nascer uma numa rede social, onde o 
nova maneira de aprender e conhecimento é partilhado no 
pensar, com oportunidades âmbito de intercâmbios pessoais. A 
inéditas de estabelecer relações e distinção clara entre o produtor e o 
de construir comunhão. consumidor da informação aparece 

relativizada, pretendendo a Aparecem em perspectiva 
comunicação ser não só uma troca metas até há pouco tempo 

Mensagem do Papa 
para o 45º Dia Mundial das Comunicações

Verdade, anúncio e autenticidade de vida, na era digital
5 de junho de 2011
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de dados, mas também e cada vez mundo paralelo ou expor-se 
mais uma partilha. Esta dinâmica excessivamente ao mundo virtual. 
contribuiu para uma renovada Na busca de part i lha,  de 
aval iação da comunicação, “amizades”, confrontamo-nos com 
considerada primariamente como o desafio de ser autênticos, fiéis a si
diálogo, intercâmbio, solidariedade mesmos, sem ceder à ilusão de 
e criação de relações positivas. Por construir artificialmente o próprio 
outro lado, isto colide com alguns “perfil” público.
limites típicos da comunicação A s  nova s  t e cno l o g i a s  
digital: a parcialidade da interação, permitem que as pessoas se 
a tendência a comunicar só encontrem para além dos confins 
algumas partes do próprio mundo do espaço e das próprias culturas, 
interior, o risco de cair numa inaugurando deste modo todo um 
espéc ie  de construção da novo mundo de potenciais 
autoimagem que pode favorecer o amizades. Esta é uma grande 
narcisismo. oportunidade, mas exige também 

Sobretudo os jovens estão a uma maior atenção e uma tomada 
v i v e r  e s t a  m u d a n ç a  d a  de consciência quanto aos 
comunicação, com todas as possíveis riscos. Quem é o meu 
ansiedades, as contradições e a “próximo” neste novo mundo? 
criatividade própria de quantos se Existe o perigo de estar menos 
abrem com entus iasmo e  presente a quantos encontramos 
curiosidade às novas experiências na nossa vida diária? Existe o risco 
da vida. O envolvimento cada vez de estarmos mais distraídos, 
maior no público areópago digital porque a nossa atenção é 
dos chamados social network leva a fragmentada e absorvida por um 
estabelecer novas formas de mundo “diferente” daquele onde 
relação interpessoal, influi sobre a vivemos? Temos tempo para 
percepção de si próprio e por refletir criticamente sobre as 
conseguinte, inevitavelmente, nossas opções e alimentar relações 
coloca a questão não só da justeza h u m a n a s  q u e  s e j a m  
do próprio agir, mas também da verdadeiramente profundas e 
autenticidade do próprio ser. A duradouras? É importante nunca 
presença nestes espaços virtuais esquecer que o contato virtual não 
pode ser o sinal de uma busca pode nem deve substituir o contato 
autêntica de encontro pessoal com humano direto com as pessoas, em 
o outro, se se estiver atento para todos os níveis da nossa vida.
evitar os seus perigos, como Também na era digital, cada 
refugiar-se numa espécie de um vê-se confrontado com a 
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necessidade de ser pessoa digital exige que todos estejam 
autêntica e reflexiva. Aliás, as particularmente atentos aos 
dinâmicas próprias dos social aspectos desta mensagem que 
network mostram que uma pessoa possam desafiar algumas das 
acaba sempre envolvida naquilo lógicas típicas da web. Antes de 
que comunica. Quando as pessoas tudo, devemos estar cientes de que 
trocam informações, estão já a a verdade que procuramos 
partilhar-se a si mesmas, a sua partilhar não extrai o seu valor da 
visão do mundo, as suas sua “popular idade” ou da 
esperanças, os seus ideais. Segue- quantidade de atenção que lhe é 
se daqui que existe um estilo dada. Devemos esforçar-nos mais 
cristão de presença também no em dá-la a conhecer na sua 
mundo digital: traduz-se numa integridade do que em torná-la 
forma de comunicação honesta e aceitável, talvez “mitigando-a”. 
aberta, responsável e respeitadora Deve tornar-se alimento cotidiano 
do outro. Comunicar o Evangelho e não atração de um momento. A 
através dos novos midia significa verdade do Evangelho não é algo 
não  só  inse r i r  con teúdos  que possa ser objeto de consumo 
declaradamente religiosos nas ou de fruição superficial, mas dom 
plataformas dos diversos meios, que requer uma resposta livre. 
mas também testemunhar com Mesmo se proclamada no espaço 
coerência, no próprio perfil digital e virtual da rede, aquela sempre 
no modo de comunicar, escolhas, exige ser encarnada no mundo real 
preferências, juízos que sejam e dirigida aos rostos concretos dos 
profundamente coerentes com o irmãos e irmãs com quem 
Evangelho, mesmo quando não se partilhamos a vida diária. Por isso 
fala explicitamente dele. Aliás, permanecem fundamentais as 
também no mundo digital, não relações humanas diretas na 
pode haver anúncio de uma transmissão da fé! 
mensagem sem um testemunho Em todo o caso, quero 
coerente por parte de quem convidar os cristãos a unirem-se 
anuncia. Nos novos contextos e confiadamente e com criatividade 
com as novas formas de expressão, consciente e responsável na rede 
o cristão é chamado de novo a dar de relações que a era digital tornou 
resposta a todo aquele que lhe possível; e não simplesmente para 
perguntar a razão da esperança satisfazer o desejo de estar 
que está nele (cf. 1Pd 3,15). presente, mas porque esta rede 

O compromisso por um tornou-se parte integrante da vida 
testemunho do Evangelho na era humana.
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A web está a contribuir para o manipulá-las emotivamente ou que 
desenvolvimento de formas novas p e r m i t a  a o s  p o d e r o s o s  
e mais complexas de consciência monopolizar a opinião alheia.
intelectual e espiritual, de certeza Pelo contrário, os crentes 
compartilhada. Somos chamados a encorajam todos a manterem vivas 
anunciar, neste campo também, a as eternas questões do homem, 
nossa fé: que Cristo é Deus, o que testemunham o seu desejo de 
Salvador do homem e da história, transcendência e o anseio por 
aquele em quem todas as coisas formas de vida autêntica, digna de 
alcançam a sua perfeição (cf. Ef ser vivida. Precisamente esta 
1,10). A proclamação do Evangelho tensão espiritual própria do ser 
requer uma forma respeitosa e humano é que está por detrás da 
discreta de comunicação, que nossa sede de verdade e comunhão 
estimula o coração e move a e nos estimula a comunicar com 
consciência; uma forma que integridade e honestidade.
recorda o esti lo de Jesus Convido sobretudo os jovens 
ressuscitado quando se fez a fazerem bom uso da sua presença 
companheiro no caminho dos no areópago digital. Renovo-lhes o 
discípulos de Emaús (cf. Lc 24,13- convite para o encontro comigo na 
35), que foram gradualmente próxima Jornada Mundial da 
conduzidos à compreensão do Juventude em Madri,  cuja 
m i s t é r i o  med i an t e  a  sua  preparação muito deve às 
companhia, o diálogo com eles, o vantagens das novas tecnologias. 
fazer vir ao de cima com delicadeza Para os agentes da comunicação, 
o que havia no coração deles. invoco de Deus, por intercessão do 

Em última análise, a verdade Patrono São Francisco de Sales, a 
que é Cristo constitui a resposta c a p a c i d a d e  d e  s e m p r e  
plena e autêntica àquele desejo desempenharem o seu trabalho 
humano de relação, comunhão e com grande consciência e 
s e n t i d o  q u e  s o b r e s s a i  escrupulosa profissionalidade, 
inclusivamente na participação enquanto a todos envio a minha 
maciça nos vários social network. Bênção Apostólica.
Os crentes, testemunhando as Vaticano, Festa de São 
suas convicções mais profundas, Francisco de Sales, 24 de janeiro de 
prestam uma preciosa contribuição 2011.
para que a web não se torne um 
instrumento que reduza as pessoas BENTO XVI
a categorias, que procure 
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Dia ........Hora ......Evento ..........................................................................................................................Local

3 a 13 ......... 49ª. Assembléia Geral da CNBB Aparecida SP
15 ...............9h00min Crisma na Paróquia São Francisco de Assis Conj. Palmeira, Fortaleza
17 ...............8h00min Abertura do Fórum Nacional da Pastoral da Cultura
...................  na FCF (Faculdade Católica de Fortaleza) Seminário da Prainha
...................19h00min FAMEC (Fórum dos Movimentos Eclesiais)  Coordenação              Resid. Arquiepiscopal
18 ...............9h00min Conselho Episcopal Resid. Arquiepiscopal
...................17h30min Conselho Econômico Arquidiocesano Cúria Metropolitana
19 ...............8h00min Audiências Resid. Arquiepiscopal 
20 ...............8h00min Audiências Resid. Arquiepiscopal 
23 ...............9h00min Encontro com seminaristas em preparação ao Diaconato Resid. Arquiepiscopal 
24 ...............8h00min Audiências Resid. Arquiepiscopal 
...................15h00min CONSUP da FCF Seminário da Prainha
...................18h30min Missa no Seminário Arquidiocesano  Teologia Castelão, Fortaleza
...................20h00min Encontro com seminaristas do 4º ano de Teologia Castelão, Fortaleza
25 ............... Encontro com Superiores Religiosos  CRB a definir
26 a 29 ....... Visita Pastoral na Paróquia Nossa Senhora do Patrocínio Centro, Fortaleza
30 e 31 ....... Encontro Espiritual com seminaristas ordenandos ao Diaconato a definir

1 .................19h REM São José: Reunião da Coordenação Centro de Pastoral
1 a 3 ........... CNBB NE 1: CONSER Fortaleza
1 a 13 ......... Paróquia Santo Antônio de Pádua: festa do padroeiro Maraponga
1 a 13 ......... REM Sagrada Família: Festa do padroeiro: Santo Antônio Itaitinga
1 a 13 ......... REM Sagrada Família: Festa do co-padroeiro Santo Antônio Maracanaú
1 a 13 ......... RE Sertão São Francisco: Festa de Santo Antonio Caridade
1 a 13 ......... RE Sertão São Francisco: Festa de Santo Antonio Área Pastoral Caiçara
2 .................19h REM São José: Liturgia - Celebração Eucarística e Espaço Litúrgico Paróquia de Fátima
3 a 5 ........... Pastorais Sociais, CEBs e Organismos: Retiro
3 a 5 ........... NE 1  Catequese Regional: Encontro dos coordenadores 
................... diocesanos e das Escolas “Ministério da Coordenação” Crato
3 a 5 ........... NE 1  Pastoral da Criança: Missão e Gestão Capuchinhas
4 .................8h RE Sertão São Francisco: Catequese - catequistas das paróquias Paramoti
4 .................8h REM N Sra dos Prazeres: Formação Centro P. Caucaia
4 .................8h Pastoral Carcerária: Formação Centro de Pastoral
4 .................8h30 REM São José: Reunião da Comissão Missão Centro de Pastoral
4 .................9h Setor Juventude da Arquidiocese: reunião ordinária Centro Pastoral
4 .................14h30 REM N Sra da Assunção: PASCOM  coordenação Sede da região
4 .................15h Pastoral Familiar: Reunião do Conselho Arquidiocesano Centro de Pastoral
4 ................. REM Bom Jesus dos Aflitos: Reunião do MESC São Pio X
4 ................. REM Bom Jesus dos Aflitos: Reunião  das Prioridades Pastorais Sala da Região

Agenda do Arcebispo - maio 2011

Agenda - Arquidiocese - junho de 2011
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5 ................. Ascensão do Senhor
6 .................17h Pastoral do Povo da Rua: reunião da coordenação Centro de Pastoral
6 .................19h REM São José: Reunião dos Secretários (as) paroquiais Centro de Pastoral
7 .................8h RE Praia São Pedro e São Paulo:  Encontro dos Padres Cascavel
7 .................8h30 Arquidiocese: Reunião da coordenação pastoral Centro de Pastoral
7 .................9h Equipe de Formadores do Seminário de Teologia Semin. De Teologia
7 .................14h Pastoral do Menor: Reunião da Coordenação Centro de Pastoral
7 .................19h30 Fórum Arquidiocesano de Movimentos Eclesiais:  Coordenação Residência do Arcebispo
8 .................9h Arquidiocese: Conselho Presbiteral Centro de Pastoral
8 .................9h Arquidiocese: reunião dos  Secretários das
...................  Regiões Episcopais com o Secretariado de Pastoral Centro de Pastoral
8 .................9h Cáritas Arquidiocesana:  Comissão de Catadores  Núcleo de Base Centro de Pastoral
8 ................. Cáritas Arquidiocesana: Reunião do Fórum Lixo & Cidadania Centro de Pastoral
8 .................15h Arquidiocese: Conselho Episcopal Residência Episcopal
8 .................17h30 REM São José: Reunião da Comissão Formação Sala da Região
9 ................. Arquidiocese: Equipe do Diaconato Permanente Residência Episcopal
9 ................. REM Bom Jesus dos Aflitos: Encontro de Liturgia João XXIII
11................8h REM N Sra dos Prazeres: Setor Juventude Centro P. de Caucaia
11................8h REM N Sra dos Prazeres: Terço dos Homens Centro P. de Caucaia
11................8 a16h RE Praia São Pedro e São Paulo:  Encontro do Setor Juventude Guanacés
11................8h30 REM São José: Reunião da Pastoral Vocacional Centro de Pastoral
11................9h REM N Sra dos Prazeres: Pastoral do Dizimo Centro P. de Caucaia
11................9h Setor Universidades da Arquidiocese de Fortaleza: Reunião Centro de Pastoral
11................9h Arquidiocese: Conselho Pastoral Centro de Pastoral
11................9h Pastoral do Menor: Encontro com os grupos (avaliação do semestre) Centro de Pastoral
11................9h Catequese Arquidiocesana: Reunião da equipe de articulação Centro de Pastoral
11................14h Pastoral Carcerária: reunião da coordenação Centro de Pastoral
11................14h30 REM N Sra da Assunção: PASCOM  visita Antônio Bezerra
11................14h30 REM N Sra da Conceição  Prioridade Formação: Teologia Popular Centro de Formação
11................15h REM N Sra da Conceição  Animação bíblico-catequética: 
...................  Coordenadores paroquiais Centro de Formação
11................15h Reunião Ordinária do CMF Sede do CMF
11................ Pastoral da Sobriedade: Reunião da Equipe de Coord. Paroquial Centro Pastoral
11................ Infância e Adolescência Missionária: Escola de Formação e
................... Animação Missionária  “Psicologia da IAM”. Centro de Pastoral
11 e 12........ Pastoral do Povo da Rua: Retiro dos Agentes
11 e 12........ NE 1  Pastoral da Criança: Viva a Vida Capuchinhas
12 ............... Pentecostes
12 a 19 ....... Semana do Migrante: “Migrações e mudanças climáticas:o que temos a ver com isso?”
13 ...............14h Pastoral do Povo da Rua: Formação para agentes Centro de Pastoral
13 ...............18h REM N Sra dos Prazeres: Coordenação do Conselho da Região Centro P. de Caucaia
13 ...............18h REM N Sra dos Prazeres: Encontro da Coordenação do MESC Centro P. de Caucaia
15 ...............9h Comissão do Fundo Arquidiocesano de Solidariedade Centro de Pastoral
15 ...............9h RE Praia São Pedro e São Paulo:  Enc. da Coordenação de Pastoral Guanacés
15 ............... Pastoral da Pessoa Idosa: Dia Internacional de
...................  Combate à Violência e Discriminação contra a Pessoa Idosa
15 ...............17h30 Arquidiocese: Conselho Econômico Cúria Metropolitana
15 a 17 ....... CNBB: Conselho Permanente Brasilia, DF
16 ...............14h REM Sagrada Família: Coordenação da região Escritório da Região
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16 ...............17h REM Sagrada Família: Conselho econômico Escritório da Região
16 ...............19h REM N Sra da Conceição: Reunião da Coordenação Messejana
16 a 19 ....... REM N Sra da Conceição: Visita Pastoral Missionária 
................... na Paróquia São Francisco de Assis Dias Macedo
17 ...............9h REM N Sra da Conceição: Reunião dos Padres Dias Macedo
17 ...............9h REM N Sra dos Prazeres: Visita do Vigário Episcopal ao padrei Araturi
17 .............. Pastoral do Migrante: Seminário: Migrações e mudanças climáticas UECE
17 a 26 ....... REM N Sra da Conceição  Paróq. de Mondubim: Festa da Padroeira Igreja Matriz
18 ...............8h REM N Sra dos Prazeres: Prioridade Familia Centro P. de Caucaia
18 ...............8h REM N Sra dos Prazeres: Encontro das Pastorais Sociais Centro P. de Caucaia
18 ...............8h REM N Sra dos Prazeres: Curso do MESC Centro P. de Caucaia
18 ...............8h REM N Sra da Assunção: Conselho da Região 
18 ...............8h30 Grito dos Excluídos: Construção do Grito 2011 Centro de Pastoral
18 ...............8h30 REM São José: Reunião da Comissão Vida e Família Centro de Pastoral
18 ...............14h REM N Sra da Assunção: MESC Vila Velha
18 ...............14h30 REM N Sra da Assunção: PASCOM  visita Barra do Ceará
19 ............... Santíssima Trindade
19 ............... Pastoral do Migrante: Dia do Migrante
19 ...............8h REM Sagrada Família: Retiro dos MESC / MEPS
19 ..............8h30 Juventude Missionária: Escola de Formação Centro de Pastoral
19 a 26 ....... Pastoral da Sobriedade: Semana Nacional Antidrogas Paróquias e Áreas
21 ...............9h Conselho dos Formadores dos Seminários Arquidiocesanos Residência Episcopal
23 ............... SS. Corpo e Sangue de Cristo
23 ...............8h RESerra N. Sra da Palma: Encontro dos Padres Mulungu
23 ...............8h REM N Sra dos Prazeres: Encontro dos Padres (Confraternização) Pecém

24 ...............8h30 Equipe Arquidiocesana de Campanhas: reunião da coordenação Centro de Pastoral
24 ............... Pastoral do Povo da Rua: aniversário da Casa do Povo da Rua e festa junina..........................
25 ...............7h30 REM N Sra dos Prazeres: Conselho da Região São G. do Amarante
25 ...............8h REM Sagrada Família: Conselho pastoral Conj. Industrial
25 ...............8h RE Sertão São Francisco: Conselho de Pastoral Ampliado Caiçara
25 ...............8h Apostolado da Oração: Reunião arquidiocesana Centro de Pastoral
25 ...............8h RESerra N. Sra da Palma: Encontro da Região - Iniciação cristã Baturité
25 ...............8h RESerra N. Sra da Palma: Conselho Pastoral Baturité
25 ...............8 a 15h RE Praia São Pedro e São Paulo:  Assembléia da Região 
................... em preparação ao Plano de Pastoral Arquidiocesano Guanacés
25 ...............8h30 REM São José: Conselho Pastoral Centro de Pastoral
25 ...............8h30 REM N Sra da Conceição: Reunião do Conselho Pastoral Centro de Formação
25 ...............8h30 Pastoral da Pessoa Idosa: Coordenação Arquidiocesana Centro de Pastoral
25 ...............14h30 REM N Sra da Conceição  Prioridade Formação: Teologia Popular Centro de Formação
25 ............... REM Bom Jesus dos Aflitos: Reunião do Conselho Pastoral
26 ...............8h REM Bom Jesus dos Aflitos: Pastoral do Dízimo  encontro dos coordenadores...Canindezinho
26 ...............8h REM Sagrada Família: Mutirão do dízimo Tabatinga
26 ............... Fórum Arquidiocesano de Movimentos Eclesiais:Dia de Espiritualidade
26 ............... Pastoral dos Surdos: Encontrão
27 a 30 ....... Encontro dos Padres de 5 a 10 anos de Ordenação
28 ...............19h30 Pastoral Familiar: Reunião da Comissão Arquidiocesana Centro de Pastoral
30 ...............8h30 RE Sertão São Francisco: Encontro da equipe do catecumenato 
................... com os coordenadores de batismo, catequese e crisma das paróquias.Canindé
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 Contribuição Paroquial - ABRIL/2011
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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 mar/11 993,30      mar/11 mar/11 297,99       

02- São Benedito mar/11 1.227,40   mar/11 mar/11 368,22       

03- Navegantes abr/11 1.238,00   abr/11 abr/11 371,40       

04- Catedral mar/11 910,69      mar/11 mar/11 455,34       

05- Cidade 2000 mar/11 206,43      mar/11 mar/11 61,93         

06- Paroquia do Cristo Rei mar/11 3.477,13   mar/11 mar/11 1.043,14    

07- Fátima abr/11 13.053,99 abr/11 abr/11 6.526,99    

08- Monte Castelo mar/11 2.853,13   mar/11 mar/11 1.426,56    

09- Mucuripe mar/11 2.193,74   mar/11 mar/11 1.096,87    

10- Patrocinio abr/11 1.623,00   abr/11 abr/11 730,00       

11- Santa Luzia mar/11 2.949,14   mar/11 mar/11 1.474,57    

12- São Vicente de Paulo mar/11 6.363,08   mar/11 mar/11 3.181,54    

13- Sag.Coração de Jesus mar/11 1.590,30   

14- N.Sra. Da Paz mar/11 7.549,97   mar/11 mar/11 3.774,98    

15- N.Sra. Do Carmo mar/11 1.528,86   mar/11 mar/11 458,65       

16- N.Sra. Dos Remédios mar/11 1.578,29   mar/11 mar/11 473,49       

17- Tauape mar/11 1.223,60   mar/11 mar/11 367,08       

18- São Gerardo mar/11 3.326,72   mar/11 mar/11 1.663,36    

19- Piedade Jan/Fev/mar/11 10.000,00 Dez/10

20- Parquelandia mar/11 1.739,70   mar/11 mar/11 869,85       

21- N.Sra.das Dores mar/11 2.541,53   mar/11 mar/11 762,45       

22- Cap. Santa Filomena abr/11 470,00       

23- Cap. São José - Papicu

24- Cap. Menino J. de Praga abr/11 300,00      

25- Reitoria S. Judas Tadeu abr/11 1.282,90   abr/11 abr/11 384,87       

26- Igreja da Prainha

27- N.Sra.Aparecida-P. Futuro mar/11 596,39      mar/11 mar/11 178,92       

TOTAL  1 70.817,29 TOTAL  1 25.968,20  

Recebido em abril/2011

MITRA COMISSÃO  DO  CLERO

RECEBIDO  EM ABRIL/2011
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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 Jan. e fev/11 1.257,69   fev/11 Jan. e fev/11 377,31       

02- Planalto do Pici mar/11 1.503,00   mar/11 mar/11 450,90       

03- Nazaré e Capelas mar/11 4.995,90   

04- Vila União mar/11 1.350,88   mar/11 mar/11 405,25       

05- Parangaba mar/11 6.790,50   mar/11 mar/11 2.998,37    

06- S.Raimundo Nonato mar/11 2.131,93   mar/11 mar/11 639,58       

07- São Pio X mar/11 1.650,09   mar/11 mar/11 825,05       

08- Bom Jardim mar/11 1.699,50   mar/11 mar/11 509,85       

09- Henrique Jorge mar/11 1.677,30   mar/11 mar/11 503,19       

10- João XXIII (04...12/10) fev/11

11- Aparecida-Montese jan/11

12- N.Sra.de Salete mar/11 1.627,05   mar/11 mar/11 488,12       

13- Santa Clara mar/11 1.256,86   mar/11 mar/11 377,06       

TOTAL  2 25.940,70 TOTAL  2 7.574,68    

NOSSA SRA.DA ASSUNÇÃO

01- Barra do Ceará mar/11 550,40      

02- Granja Portugal Fev.e mar/11 2.421,62   mar/11 Fev-mar/11 726,50       

03- Alvaro Weyne Out-Dez/2010 3.713,42   Dez/10 OuT-Dez/11 1.114,03    

04-  Genibaú Set/10- mar/11 5.054,03   mar/11 Set/10-mar/11 1.516,20    

05- N.Sra.Assunção mar/11 3.708,28   mar/11 mar/11 1.614,14    

06- Antonio Bezerra mar/11 3.323,02   mar/11 mar/11 1.661,51    

07- Carlito Pamplona mar/11 2.352,16   mar/11 mar/11 1.176,07    

08- Conjunto Ceará mar/11 2.290,30   mar/11 mar/11 1.145,15    

09- Cristo Redentor mar/11 1.603,33   mar/11 mar/11 481,00       

10- Jardim Iracema fev/11

11-  Pirambu mar/11 968,40      mar/11 mar/11 290,52       

12- S.Pedro e S.Paulo mar/11 1.976,34   mar/11 mar/11 592,90       

13-  Vila Velha mar/11

TOTAL  3 27.961,30   TOTAL  3 10.318,02  

Recebido em abril/2011 RECEBIDO  EM ABRIL/2011

MITRA COMISSÃO  DO  CLERO
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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 mar/11 1.536,90   Jan/2007

02- Manoel Sátiro fev/11

03- N.Sra. Da Glória mar/11 9.818,10   mar/11 mar/11 4.909,05    

04- Alto Alegre (08-12/10..01/11) mar/11 1.019,74   mar/11 mar/11 305,92       

05- Paroquia do Dias Macedo mar/11 2.607,73   mar/11 mar/11 1.303,86    

06- Eusébio mar/11 1.894,06   mar/11 mar/11 947,03       

07- Lagoa Redonda Mar/11 fes./aco. 2.607,00   mar/11 mar/11 249,00       

08- Ssma. Trindade mar/11 3.267,75   mar/11 mar/11 980,35       

09- Maraponga mar/11 1.720,37   mar/11 mar/11 516,11       

10- Messejana mar/11 2.909,73   mar/11 mar/11 1.454,87    

11- Mondubim mar/11 2.403,13   Mai/10

12- São Diogo - Cajazeiras fev/11

13- São João Eudes mar/11/ com.Fev 3.095,28   mar/11mar/11/ com.Fev 1.547,67    

14- Edson Queiroz fev- mar/11 4.217,92   mar/11fev- mar/11 1.265,38    

15-Sag.Cor.de Jesus/Stª Luzia mar/11 600,66      mar/11 mar/11 180,20       

16- Santa Maria mar/11 392,56      mar/11 mar/11 117,77       

17- Parque Dois Irmãos mar/11 1.950,81   mar/11 mar/11 585,24       

18- Tancredo Neves jan/11

19- Conjunto Palmeira mar/11 1.809,35   mar/11 mar/11 542,81       

20-  Seminário Seráfico mar/11 410,00      

21- Cap. N.Sra.Aparecida mar/11 729,02      mar/11 mar/11 218,71       

22- Cap. São Fcº Xavier mar/11 649,58      mar/11 mar/11 194,88       

TOTAL  4 43.639,69   TOTAL  4 15.318,85     

NOSSA SRA. DOS PRAZERES

01- São Pedro - Icarai fev/11 e acordo 1.616,20   fev/11fev/11 e acordo 484,86       

02- Araturi jan/11 1.211,66     jan/11 jan/11 363,50       

03- .Marechal Rondon mar/11 291,55      

04- Parque Potira mar/11 1.026,53   mar/11 mar/11 307,96       

05- Parque Guadalajara mar/11 388,99      mar/11 mar/11 116,69       

06- Parque Tabapuá mar/11 993,22      mar/11 mar/11 297,97       

MITRA COMISSÃO  DO  CLERO

Recebido em abril/2011 RECEBIDO  EM ABRIL/2011
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NOSSA SRA. DOS PRAZERES Último mês

(continuação) Referente VALOR RECEBIDO Referente VALOR

07- Capuan mar/11 935,56      mar/11 mar/11 280,67       

08- Caucaia mar/11 1.386,49   mar/11 mar/11 415,95       

09- S. Gonçalo do Amarante mar/11 987,23      mar/11 mar/11 296,16       

10- Nova Metropole mar/11 1.654,39   mar/11 mar/11 827,20       

11- Pecem mar/11 752,73      mar/11 mar/11 225,82       

TOTAL  5 11.244,55 TOTAL  5 3.616,78    

REGIÃOSAGRADA FAMILIA

01- Guaiuba mar/11 e Festa 2.832,12   mar/11 mar/11 404,27       

02- Itaitinga mar/11 1.432,29   mar/11 mar/11 429,69       

03- Maranguape mar/11 2.021,76   mar/11 mar/11 1.010,88    

04- Maracanaú (Jan.Fev?) mar/11 2.549,66   mar/11 mar/11 1.274,83    

05- Pacatuba dez/10

06- Pajuçara mar/11 4.148,30   mar/11 mar/11 1.244,50    

07- Tabatinga fev/11

08- Conj.Industrial mar/11 2.313,39   mar/11 mar/11 1.156,70    

09- Jereissati-Timbó mar/11 1.200,28   mar/11 mar/11 360,08       

TOTAL  6 16.497,80 TOTAL  6 5.880,95    

SÃO PEDRO e SÃO PAULO

01- Aruarú mar/11 499,18      mar/11 mar/11 149,75       

02- Horizonte mar/11 2.257,24   mar/11 mar/11 1.128,62    

03- Aquiraz mar/11 1.634,60   mar/11 mar/11 490,38       

04- Beberibe mar/11 1.403,66   mar/11 mar/11 421,10       

05- Cascavel Jan-mar/11 4.031,13   mar/11 Jan-mar/11 2.015,57    

06- Chorozinho mar/11 1.130,59   mar/11 mar/11 339,18       

07- Guanacés Jul/2009

08- Pacajus mar/11 3.016,18   mar/11 mar/11 1.508,09    

09- Parajurú fev/11

10- Pindoretama mar/11 1.894,91   mar/11 mar/11 947,46       

11- Pitombeiras mar/11

12- Sucatinga mar/11 657,30      mar/11 mar/11 197,19       

13- Tapera mar/11 932,45      mar/11 mar/11 279,75       

TOTAL  7 17.457,24 7.477,09    

Recebido em abril/2011 RECEBIDO  EM ABRIL/2011
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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 mar/11

02- Antonio Diogo mar/11 962,80      mar/11 mar/11 288,84       

03- Aracoiaba mar/11/Festa 1.860,71   mar/11 mar/11/Festa 558,22       

04- Aratuba mar/11 870,78      mar/11 mar/11 261,23       

05- Barreira mar/11 1.116,08   mar/11 mar/11 334,83       

06- Baturité mar/11 2.564,35   mar/11 mar/11 1.282,17    

07- Ideal mar/11 672,53      mar/11 mar/11 201,76       

08- Ocara mar/11 1.180,72   mar/11 mar/11 354,22       

09- Pacoti mar/11 796,52      mar/11 mar/11 238,96       

10- Palmacia mar/11 1.019,39   mar/11 mar/11 305,81       

11- Redenção jan/11

12- Mulungú mar/11

13- Guaramiranga mar/11 421,18      mar/11 mar/11 126,36       

TOTAL  8 11.465,06 TOTAL  8 3.952,40    

SÃO FCO.  DAS CHAGAS

01- Caiçara 2009/2010 /M ar/11 5.142,37   mar/11 2009/2010 /M ar/11 1.542,70    

02- Canindé mar/11 9.634,53   mar/11 mar/11 4.817,27    

03- Caridade fev/11 886,63      fev/11 fev/11 265,99       

04- Itapebuçu mar/11 967,45      mar/11 mar/11 290,24       

05- Paramoti abr/11 660,76      abr/11 abr/11 198,22       

TOTAL  9 17.291,74 TOTAL  9 7.114,42    

R  E  S  U  M  O

01. Região São José ABRIL/2011 70.817,29 ABRIL/2011 25.968,20  

02. Bom Jesus dos Aflitos ABRIL/2011 25.940,70  ABRIL/2011 7.574,68    

03. N.Sra. da Assunção ABRIL/2011 27.961,30 ABRIL/2011 10.318,02  

04. N.Sra. da Conceição ABRIL/2011 43.639,69 ABRIL/2011 15.318,85  

05. N.Sra. dos Prazeres ABRIL/2011 11.244,55 ABRIL/2011 3.616,78    

06- Sagrada Familia ABRIL/2011 16.497,80 ABRIL/2011 5.880,95    

07- São Pedro e S.Paulo ABRIL/2011 17.457,24 ABRIL/2011 7.477,09    

08- N.Sra. da Palma ABRIL/2011 11.465,06 ABRIL/2011 3.952,40    

09- São Fco. das Chagas ABRIL/2011 17.291,74  ABRIL/2011 7.114,42    

 TOTAL 242.315,37 87.221,39    

Recebido em abril/2011 RECEBIDO  EM ABRIL/2011

TOTAL  GERAL

MITRA COMISSÃO  DO  CLERO
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TOTAL  P/ REPASSE 60.578,84   

H I S T Ó R I C O

RESUMO  DO  RETORNO  RECEBIDO  EM ABRIL/2011

REFERENTE            VALOR

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% 6.057,88   

02. Região Metrop.- Bom Jesus dos Aflitos 10% 6.057,88   

03. Região Metrop.- N.Sra. Da Assunção 10% 6.057,88   

04. Região Metrop.- N.Sra. Da Conceição 10% 6.057,88   

05. Região Metrop.- N.Sra. Dos Prazeres 10% 6.057,88   

06- Região Metrop.- Sagrada Familia 10% 6.057,88   

07- Região Praia -   São Pedro e S.Paulo 10% 6.057,88   

08- Região Serra -   N.Sra. Da Palma 10% 6.057,88   

09- Região Sertão - São Fco. das Chagas 10% 6.057,88   

10- Fundo de reserva 10% 6.057,88   

TOTAL  DO  RETORNO 60.578,84   

OUTRAS  CONTRIBUIÇÕES

01. Comunidade Católica Shalom abr/11 6.500,00      

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

03. Comunidade C. Anuncia-me abr/10 200,00         

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

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

06. Comunidade C.Nova Evangelização abr/11 100,00         

07. FAMEC

08. Casa de São Francisco 

09. Comunidade Católica Recado mar/11 250,00         

RECEBIDO  DE  01 a  30/04/2011 TOTAL DE OUTRAS 8.150,00     


