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Nesta Edição

 o

(Do Editorial)

tempo passa 
veloz. Neste ano 
e s t a r e m o s  

realizando pela nona vez esta 
manifestação de religiosidade 
e fé do Povo de Deus em nossa 
cidade e arquidiocese de 
Fortaleza. À proposta inicial a 
resposta foi muito acima da 
esperada, a todos nos 
surpreendendo. E a cada ano 
nos surpreende mais o 
crescimento do número de 
fiéis que se unem nesta caminhada de fé em homenagem à Mãe de Jesus 
e nossa Mãe, Mãe da Igreja e Padroeira de nossa Cidade de Fortaleza. 

Por que caminhamos com Maria? Esta pergunta não pode deixar de 
nos desafiar, quando mais de um milhão de pessoas expressam sua 

devoção!  - 
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 Editorial:
“Caminhamos com Maria – 

acolhendo Jesus, a Palavra de Deus”

niciávamos em 2003, por testemunho: VIVER PARA JESUS, O 
ocasião da festa de Nossa C R I S T O  ISenhora da Assunção, SALVADOR. 

Padroeira da Cidade de Fortaleza, e Todos os 
nas comemorações dos 150 anos anos o tema da 
da Diocese de Fortaleza, a Caminhada tem 
CAMINHADA COM MARIA. nos colocado 

O tempo passa veloz. Neste nesta dimensão 
ano estaremos realizando pela de seguimento 
nona vez esta manifestação de de Cristo:
religiosidade e fé do Povo de Deus 2003 – Caminhamos com 
em nossa cidade e arquidiocese de Maria, em seu Caminho que é 
Fortaleza. À proposta inicial a Jesus. – 150 anos da Arquidiocese 
resposta foi muito acima da de Fortaleza e Ano do Rosário 
e s p e r a d a ,  a  t o d o s  n o s  proclamado pelo Papa João Paulo II
surpreendendo. E a cada ano nos 2004 – Caminhamos com 
surpreende mais o crescimento do Maria, modelo insuperável da 
número de fiéis que se unem nesta contemplação de Cristo. – 150 
caminhada de fé em homenagem à anos do dogma da Imaculada 
Mãe de Jesus e nossa Mãe, Mãe da Conceição e 100 da coroação de 
Igreja e Padroeira de nossa Cidade Nossa Senhora Aparecida, Rainha e 
de Fortaleza. Padroeira do Brasil.

Por que caminhamos com 2 0 0 5  –  C o m  M a r i a  
Maria? Esta pergunta não pode seguimos Jesus Eucaristia. - 
deixar de nos desafiar, quando Ano da Eucaristia proclamado pelo 
mais de um milhão de pessoas Papa João Paulo II
expressam sua devoção! 2006 – Com Maria somos 

Como aconteceu em sua discípulos e missionários de 
vida terrena, a mãe de Jesus de Jesus Cristo. - rumo à V 
Nazaré viveu toda voltada para seu Conferência do Episcopado Latino 
filho, o Filho de Deus encarnado, o Americano e do Caribe. Ela foi 
Cristo Senhor. Toda de Jesus, Maria convocada pelo Papa João Paulo II 
é em si mesma um chamado e um e confirmada pelo Papa Bento XVI 
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para realizar-se em Aparecida – poderá ensinar e encaminhar a 
Cidade Santuário Mariano Nacional seguir Jesus, a Palavra do Pai? Ela a 
do Brasil, dos dias 13 a 31 de maio acolheu primeiro em seu coração, 
de 2007. respondendo o “sim” incondicional: 

2007  –  Com Mar ia ,  “Eis aqui a serva do Senhor. Faça-
discípula e missionária de se em mim segundo a tua palavra.” 
Jesus, a serviço da vida. – das (Lc 1,38)  E então a acolheu em seu 
conclusões da V Conferência já seio fecundado pelo poder divino, 
realizada em Aparecida. pelo Espírito Santo: “E o Verbo se 

2008 – Caminhamos com fez carne e habitou entre nós.” (Jo 
Maria, Mãe dos discípulos de 1,14)  
Jesus Cristo. – na celebração do Com Maria acolhemos Jesus. 
Ano Paulino proposto pelo Papa São delas as palavras que 
Bento XVI. marcaram o primeiro sinal do Reino 

2009 – Caminhamos com de Deus realizado por Jesus: “Fazei 
Maria na fidelidade de Cristo. – tudo o que Ele vos disser.” (Jo 2, 5)
na celebração do Ano Sacerdotal Esta Palavra de Deus foi 
estatuído pelo Papa Bento XVI. totalmente vivida por ela no 

2010 – Caminhamos com caminho de sua vida e tornou-se 
Maria: Fica conosco, Senhor! – modelo para o caminho de vida de 
na sintonia com o Congresso todos os discípulos e discípulas de 
Eucarístico Nacional por ocasião Jesus. Da anunciação à sua 
dos 50 anos de Brasília, Capital glorificação foi a seguidora por 
Federal. excelência do Caminho, que é 

N e s t e  a n o  2 0 1 1 ,  a  Jesus, e com Ele participou dos 
Caminhada com Maria não poderia gozos, das luzes, das dores, da 
deixar de ser marcada pela glória. Mãe e Modelo para todos os 
Exortação Apostólica Verbum cristãos, como nos recordou o 
Domini do Santo Padre Bento XVI Concílio Vaticano II: “L.G. 53. A 
sobre a Palavra de Deus na vida e Virgem Maria, que na anunciação 
n a  m i s s ã o  d a  I g r e j a .  do anjo recebeu o Verbo de Deus 
Caminhamos com Maria,  no seu coração e no seu corpo, e 
acolhendo Jesus – a Palavra de deu a v ida ao mundo, é 
Deus. Jesus é a Eterna Palavra do reconhecida e honrada como 
Pai, que se fez carne no seio verdadeira Mãe de Deus e do 
virginal de Maria por obra do Redentor. Remida de modo mais 
Espírito Santo e habitou entre nós. sublime em atenção aos méritos de 

Quem como Maria nos seu Filho, e unida a ele por vínculo 
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 Nomeações e Provisões de JULHO de 2011
1. Provisão dos membros do – Dias Macedo, Fortaleza, 
Conselho Econômico - Paróquia 23/7/2011.
Santa Teresinha do Menino 3. DECRETO N 003-2011 - 
Jesus – Chorozinho, 15/7/2011. Criação da Área Pastoral São 
2. Autorização de Santa Reserva José - Barroso II na Paróquia 
do Santíssimo Sacramento na São Francisco de Assis – Dias 
Capela de São José - Barroso II, Macedo, Fortaleza, 25/7/2011.
Paróquia São Francisco de Assis 

estreito e indissolúvel, foi Santo, honra-a como mãe 
enriquecida com a sublime amantíssima, dedicando-lhe afeto 
prerrogativa e dignidade de Mãe de de piedade filial.” 
Deus Filho, e, portanto, filha Esperamos assim, mais 
predileta do Pai e sacrário do ainda, com nossa manifestação 
Espírito Santo; com este dom de pública e comum, fazer com Maria 
graça sem igual, ultrapassa de o Caminho que é Cristo. E 
longe todas as outras criaturas testemunhá-lo presente em nós, 
celestes e terrestres. Ao mesmo Sua Igreja, para levá-lo a todo o 
tempo encontra-se unida na mundo. Que a CAMINHADA COM 
estirpe de Adão com todos os MARIA não seja apenas um ato 
homens que devem ser salvos; devocional, mas verdadeiro ícone 
mais ainda, é “verdadeiramente da própria vida de discípulos e 
mãe dos membros (de Cristo)... discípulas em Cristo. 
porque com o seu amor colaborou “O que é a alma para o corpo, 
para que na Igreja nascessem os assim são os cristãos para o 
fiéis, que são os membros daquela mundo.” (Carta a Diogneto – séc. 
cabeça”.3 Por esta razão é também II) Possamos ser e nos manifestar 
s a u d a d a  c o m o  m e m b r o  como o Corpo de Cristo, sendo 
supereminente e absolutamente alma para a nossa cidade, que tem 
singular da Igreja, e também como como padroeira Nossa Senhora da 
seu protótipo e modelo acabado da Assunção. 
mesma, na fé e na caridade; e a 
Igreja católica, guiada pelo Espírito 

+ José Antonio Ap. Tosi Marques
Arcebispo Metropolitano



 REGIÕES, PARÓQUIAS E ÁREAS PASTORAIS
Prioridades Pastorais 

Dia do Padre

Setores

A Comissão Juventude se 
encontrará no dia 17 de agosto, às 
8h30min, no Centro de Pastoral. O 
objetivo da reunião é dinamizar 
mais as juventudes de nossas 

No último dia 4 de agosto, Dia 
paróquias e formar um elo de 

do Padre, os presbíteros da Região 
unidade pastoral. A Comissão pede 

se reuniram com o vigário 
que cada paróquia envie os 

episcopal padre Clairton, com a 
coordenadores de grupos de 

participação especial do bispo 
jovens, pastoral da Juventude, 

auxiliar Dom Rosalvo, que veio 
c o m u n i d a d e s  n o v a s  e  

enriquecer o encontro. Na ocasião, 
congregações, para, nesse dia, 

o s  p a d r e s  f i z e r a m  u m  
refletirmos sobre a importância da 

ap ro fundamento  sob re  as  
juventude na igreja. A Comissão 

Diretrizes da Ação Evangelizadora 
Missão, com a coordenação do 

da Igreja, 2011-2015, doc. 94, 
padre Fernando, se reunirá, 

repassado por João Augusto. O 
também, no dia 17, às 8h30min, no 

encontro teve a participação da 
Centro de Pastoral. 

grande maioria dos padres da 
região. O vigário episcopal padre 
Clairton se alegrou com o encontro. 
Ele deseja que, cada vez mais, haja Neste mês de agosto, os três 
a participação do clero da região. A setores da Região – Centro, Leste 
todos que fazem o presbitério da e Oeste – se encontrarão todos no 
Arquidiocese nossos parabéns pelo mesmo local, Centro de Pastoral, 
dia dedicado ao padre. Na primeira no dia 20 de agosto, às 8h30min. O 
quinzena de agosto realizaram-se objetivo é fazer um estudo 
as seguintes reuniões: Liturgia, no aprofundado das Diretrizes Gerais 
dia 4; Pastoral Social, por Setor, no da Ação Evangelizadora na Igreja, 
dia 6; Comissão de Formação no doc 94. A assessoria será do João 
dia 10; Pastoral Vocacional, no dia Augusto. A coordenação convida 
13. todos os membros que já 

participam dessas reuniões e, 
neste mês, de um modo especial, 
todos os que fazem os conselhos 

REGIÃO SÃO JOSÉ
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pastorais das paróquias. Missionária”, realizado na Igreja de 

São Benedito com representantes 

das paróquias do Patrocínio, 

Carmo, Santa Luzia, Cristo Rei e No próximo dia 27, às 
Santuário do Coração de Jesus. 8h30min, haverá a reunião do 

Conselho Pastoral da Região, no 
Cen t ro  de  Pas to ra l ,  pa ra  

Em 2010, um encontro sobre estudarmos as Diretrizes Gerais da 
Ação Evangelizadora da Igreja, Paróquia Missionária, realizado na 
enfatizando as Urgências, com a Igreja de São João Batista, Tauape, 
assessoria do padre Ivan. Pedimos com participantes das paróquias da 
a todos que se façam presentes. Paz, Lourdes, Saúde, Fátima, 

Piedade, Líbano, Aparecida, Divino 

Espírito Santo e São Vicente de 

Paulo.

A Região Metropolitana São Durante as comemorações 
José já realizou vários momentos do Centenário da Paróquia dos 
de formação. Remédios, foram feitas reflexões 

com o tema “Rumo a uma Paróquia 

Missionária”. Posteriormente, foi 
Em 2008, de 22 de setembro feito um curso sobre Paróquia 

a 24 de novembro, um curso sobre Missionária, com excelente 
Paróquia Missionária, realizado na frequência de participantes das 
Igreja de São Pedro, na Praia de Paróquias Santo Afonso, São 
Iracema, para vinte participantes, Gerardo, São Francisco, Senhor do 
com certificado assinado pelo Pe. Bonfim, Dores, Remédios e Reitoria 
Clairton Alexandrino de Oliveira, de São Judas Tadeu.
Vigário Episcopal. Em 2009, um Todo este trabalho de 
curso sobre Paróquia Missionária, formação foi realizado, conforme 
realizado na Catedral, com um as or ientações do Vigár io 
roteiro de cinco etapas para Episcopal,  Pe. Clairton e, sempre, 
comunidades, em busca de uma com a participação e apoio logístico 
renovação missionária. Em 2010, (preparação dos DVDs) da 
um encontro com o tema “Paróquia Secretaria da Região, conforme 

Conselho Pastoral

No setor II – Leste

Memória da 
Formação na Região No setor III – Oeste

No setor I – Centro
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relatório do Sr. João do Carmo conquista de uma cidade com 

Filho, missionário oportunidade para todos, sem 
Informações com Clara Maria distinção.

e Danilo Barbosa (85) 3219-1070 
 

A Paróquia Nossa Senhora da 
Piedade, no bairro Joaquim Távora,  
realizará nos dias 19, 20 e 21 de 

No próximo dia 28 de agosto, agosto, o XXXIV Encontro de 
ás 16h30min, a comunidade Casais com Cristo da Paróquia. 
celebra 23 anos da capela Nossa Informações pelo telefone 3254 
Senhora das Graças. Será um 8080. 
momento de comemoração com 
missa presidida por Pe. Alessio 
Moiola. 

A Comunidade Trilha do 

Senhor tem uma história de luta 

muito forte pela posse de suas 

moradias. Nasceu e cresceu em 

meio à burguesia da sociedade. 

Seus moradores sempre foram alvo 

da especulação imobiliária, mas, de 

forma bastante criativa e variada, 

estão resistindo até hoje, apesar de 

uma parte da Comunidade já ter 

sido expulsa de seu leito sagrado, 

que é a moradia.  A edificação da 

capela Nossa Senhora das Graças 

foi uma ação da comunidade e 

sempre será a base de luta, de 

força, de união e fé. A comunidade 

acredita que em uma sociedade 

que possa ser justa e nunca 

desistirá de seu objetivo: a 

remum@arquidiocesedefortaleza.org.br

Regina Pereira.

Paróquia da Piedade
Paróquia da Paz
Comunidade Trilha do Senhor

Área Pastoral de 
Canindezinho

A Área Pastoral São Francisco 

de Assis, no bairro Canidezinho, em 

Fortaleza, celebrará  

DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. A 

Festa acontecerá de 24 DE 

SETEMBRO A 4 DE OUTUBRO DE 

2011. O tema é “Com São 

Francisco de Assis defendendo 

a vida no planeta”. Na carta 

convite, padre Emilio Castelo, 

sua 93ª FESTA
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pároco da Área Pastoral São 

Francisco, diz  que este ano o tema  

motiva a  cuidar e a recriar, a partir 

da temática da CF 2011 e do 

exemplo de São Francisco de Assis.

Pe. Emílio afirma em sua carta 

que a Festa do padroeiro é um 

momento privilegiado, por ser uma 

festa do povo e para o povo,  

mantendo a tradição das antigas 

comunidades cristãs que faziam 

man i fes tação  human i tár ia ,  

fraterna e justa, cujo fio condutor é 

a Fé, a partilha, a participação das 

famílias, que seguem o costume e a 

tradição, acreditando no amor 

divino por toda a criação. 

Informações no telefone (85) 

3498 5176

Paróquia Nossa 
Senhora de Salette 

maléfico das drogas em suas mais 
variadas expressões era uma 
realidade sempre presente e 
destruidora! Sempre tive um 
especial interesse por toda a vida 
pastora l  de nossa Igreja,  
principalmente por aquela que 
denominamos de “pastoral de 
f r o n t e i r a ”,  o u  s e j a ,  s em  
desmerecer as demais pastorais, 
estas são as que quase ninguém se 
habilita em atuar de primeira mão. 
Tais pastorais (sociais) não 
empolgam nem tampouco nos 
apaixonam como um primeiro 
amor,  t odav i a  s ão  mu i t o  
importantes e necessárias como 
todos sabemos.

Quando o nosso bom Deus e 
Senhor permitiu, enviamos 
agentes de pastoral para a devida 
capacitação e eu também me 
coloquei neste processo de 
“conversão” para um programa de 
vida nova, pois assim considero a 
etapa de capacitação da Pastoral da 

Gostaria de partilhar a grande Sob r i e d ade :  um  c am i nho  
obra que Deus está fazendo desde processual da nossa transformação 
a implantação da Pastoral da para esta vida nova e plena, a qual 
Sobriedade em nossa paróquia de o Senhor Jesus nos oferece.
Nossa Senhora de Salette, na Bela Pois bem. Passados estes dias 
Vista. chegamos ao nosso CPP (Conselho 

Desde a nossa chegada em de Pastoral Paroquial) para, então, 
2 0 0 8 ,  p e r c e b e m o s ,  p e l o  i n i c i a r m o s  o s  p r i m e i r o s  
levantamento do marco situacional planejamentos da festa de nossa 
em preparação à elaboração do padroeira – Senhora de Salette, 
Plano Pastoral, que o desafio onde então, após uma breve 
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reflexão, apresentei a necessidade É interessante como Deus age 
de marcarmos estes festejos em na história humana, pois em 
pleno ano jubilar (no próximo ano nenhum momento foi cogitada 
estaremos fazendo 60 anos de alguma preocupação com a parte 
e v a n g e l i z a ç ã o )  c o m  u m  social ou mesmo financeira da festa 
significativo e, por que não dizer, – “os pagãos é que vivem 
ousado sinal da força de Cristo. procurando todas essas coisas” (Mt 

Qual seria então? Que grande 6 ,32)  e  i s to  me  a l eg rou  
atração teria a nossa festa de profundamente, pois demonstrou 
2011? Como estes festejos que a nossa maior preocupação, os 
poderão estar sempre no coração nossos maiores e melhores 
das pessoas de nossa paróquia? esforços estarão à disposição do 
Bem, coube a nós e ao Espírito a n ú n c i o  d o  R e i n o  e  d a  
Santo, juntamente com todas as evangelização que devem ser 
forças vivas de nossa paróquia de buscados em primeiro lugar (Mt 
Salette, decidirmos que a partir 6,33).
desse ano em nossa festa não 
teremos mais a venda nem o 
consumo de bebidas alcoólicas 
dentro do espaço social da igreja!

Tomamos esta decisão, pois 
não poderíamos fazer diferente 
uma vez que o Senhor, que nos 
ama, nos mostrou o caminho de 
uma vida nova por meio do 
p rog rama da  Pas to ra l  da  
Sobriedade e nos pede que 
“brilhem as nossas ações diante 
dos homens para que vendo as 
nossas boas obras louvem o Pai que 
está nos céus”! (Mt 5,16). O nosso Acontece nos dias 2, 3 e 4 de 
testemunho não poderia ser 

setembro, no Centro das Pastorais, 
diferente nem contrário ao que foi 

na Paróquia Cristo Redentor, na 
estabelecido por Jesus em acolher 

Avenida Leste-Oeste, ao lado da 
a todos e foi esse o nosso desejo 

Capela Nossa Senhora Aparecida, o 
também convidar a todos para 

encontro Shemá 2011 que tem 
festejar conosco.

como tema “Eis que farei de vós 

Pe. Fernando Antonio Carvalho Costa
Pároco da Paróquia de N. Sra. da Salette

Paróquia Cristo 
Redentor
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Os médicos da Missão 2011 virão uma nova Jerusalém” Apocalipse 
dos Estados Unidos, Canadá, 21,2.  No encontro será realizado 
Japão. Os atendimentos serão no um estudo bíblico, como também 
salão Paroquial da Paróquia, na palestra e celebração eucarística. O 
avenida B com avenida central, na encontro acontece desde 2003 e 
primeira etapa do Conjunto Ceará. tem como objetivo fazer com o que 

A Quiroprática ou Quiropraxia o povo tenha uma experiência mais 
é uma ciência, é filosofia, e arte, 

profunda da bíblia e com Deus. O 
vertente da medicina alternativa 

encontro é promovido pelo 
que conta com 50 mil especialistas 

Instituto Religioso Nova Jerusalém 
no assunto, espalhados por todo o 

cujo carisma é o estudo, a 
mundo. Através da colocação das 

contemplação e a propagação da 
mãos sobre a coluna vertebral, os 

Palavra de Deus. quiropatas detectam o que está 
Informações com Irmã Ana certo ou errado no organismo de 

Alencar (85) 3282.7020 ou (85) cada indivíduo. Os desvios da 
87917427. Página eletrônica espinha dorsal são desta maneira, 

 e corrigidos pelo alinhamento das 
E-mail  vértebras e consequentemente a 

energia vital tem sua passagem 
livre para circular em todo o corpo, 
trazendo muito mais vida, energia 
e luz.

Os doutores em Quiroprática 
são formados em faculdades 

A Paróquia Nossa Senhora da reconhecidas e têm competência 
Conceição, no Conjunto Ceará, para praticar essa arte. O exercício 
através da Pastoral da Esperança da quiroprática está oficialmente 
receberá de 13 a 23 de agosto, das regulamentada em vários países ao 
8h às 17h, uma missão de médicos redor do globo, inclusive USA, 
voluntários para atendimento em Canadá.
quiropraxia. É o décimo quarto ano Contatos: Paróquia Nossa 
da visita do grupo a Fortaleza, Senhora da Conceição – Conjunto 
única cidade do Brasil a receber a Ceará, fone: 3294-6410, falar 
missão que tem como objetivo com Marly Marques  (85) 8777-
proporcionar mais saúde, paz, 1011.
tranquilidade e alegria às pessoas. 

www.irnovajerusalem.com.br

alasnj@hotmail.com

Paróquia do Conjunto 
Ceará
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Paróquia do Parque 
Santa Maria

Vários missionários da paróquia 
participarão da celebração de 
encerramento.

Paróquia de Lagoa 
Redonda

Festa de São Roque -
No dia 21 de agosto, às 15h, A comunidade de São Roque, 

na Paróquia de Nossa Senhora das na Paróquia São José, bairro Lagoa 
Graças, no Parque Santa Maria, Redonda, está celebrando a festa 
realizar-se-á o 1º Congresso do de seu padroeiro, São Roque. A 
Terço dos Homens, com a presença festa acontece de 13 a 21 de 
d e  v á r i a s  p a r ó q u i a s  d a  agosto.  O tema é: “São Roque, 
Arquidiocese de Fortaleza e com o e x e m p l o  d e  s e r v i ç o  e  
apoio do pároco, padre Denis. solidariedade”.
Durante o evento haverá palestra,  As Missas serão presididas 
louvor e será celebrada a Santa por alguns padres da Arquidiocese 
Missa. Informações com Zezinho de Fortaleza: Lino Allegri, Luís 
pelos telefones 9663 3454 ou 3274 Sartorel, Gilson Soares, Ermano, 
2080. Raimundo, Dênis, Ligório. As 

No dia 4 de setembro, m i s s a s  d e  a b e r t u r a  e  
domingo, às 20h, acontecerá um encerramento serão presididas 
bingo de uma máquina de lavar em pelo pároco padre Leandro. 
prol das reformas da Igreja matriz: Após a missa acontecerão 
reforma do presbitério e piso. A apresentações art íst icas e 
cartela que custa R$ 3,00. Os momentos festivos.
participantes também poderão Informações na Paróquia São 
desfrutar de barracas e música ao José (85) 3476 8904.
vivo, com padre Denis Acácio.

No dia 20 de agosto acontece 
o  sábado  m i s s i oná r i o  na  
comunidade Santíssima Trindade 
com encontro, visitas, celebração. 
O encontro começa às 7h da 
manhã com café comunitário. 

REGIÃO NOSSA SRA 
DA CONCEIÇÃO
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Dia Do Catequista

Pastoral da 
Sobriedade

Setor juventude

Reunião do Setor 
Juventude

N o  m ê s  d e  a g o s t o ,  
celebramos as várias formas de 
seguimento ao chamamento do 
Senhor, pois a cada domingo do 
mês celebra-se uma maneira de 
seguir e servir ao senhor. No ultimo 
domingo, comemora-se em todo o 

A Região realizou nos dias 23 
Brasil o Dia do Catequista. Este ano 

e 24 de julho o 1º curso de 
viveremos o Dia do Catequista 

capacitação de novos agentes da 
como Região Episcopal, no dia 28 

Pastoral da Sobriedade. Tivemos 
de agosto, no Instituto Filosófico 

uma boa part ic ipação das 
São José – Seminário Orionita, no 

paróquias e áreas. Agradecemos 
Parque Potira.

aos padres por ter enviado leigos e 
Informações com Mazé 

leigas para conhecer essa pastoral. 
Laurino (85) 3342 0134 ou 8758 

Esperamos que os mesmos em 
3402.

comunhão com o pároco possam 
implantar em sua paróquia ou área 
pastoral esta pastoral tão 
n e c e s s á r i a  e m  n o s s a s  
comunidades.

Acontece no dia 13 de agosto 
o 1° encontro de formação da 
juventude que tem por objetivos 
estudar o documento 85 da CNBB e 
ver como está a juventude em Foi realizada no dia 2 de julho 
nossa região, para que se possam a reunião do Setor Juventude da 
fortalecer os laços de amizade e R e g i ã o .  N a  r e u n i ã o  f o i  
perseverança, visando cada vez encaminhado o Projeto Esporte e 
m a i s  a o  c r e s c i m e n t o  d o  Fé a ser realizado pelas Paróquias 
movimento jovem de nossas da Região. Como também foi 
paróquias e áreas pastorais. debatido o  o Dia Nacional da 

Juventude que será realizado em 
outubro de 2011.

REGIÃO NOSSA SRA 
DOS PRAZERES

REGIÃO PRAIA 
S. PEDRO E S.PAULO
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Escola de Formação. 

Visita Pastoral 
Missionária

Coordenação de 
Pastoral da Região

Prioridade Família

Estágio dos 
Seminaristas 

missionários para ajudar nas 
visitas às famílias. 

No 9 de julho foram realizadas 
aulas com os agentes de Pastoral 
que fazem parte da Escola de 
Formação. Foi dada continuidade 
a o s  s e g u i n t e s  e s t u d o s :  
Introdução às Sagradas 

Será realizada, de 18 a 21 de 
Escrituras, com o professor 

agosto, na Paróquia Nossa Senhora 
Fernando Paixão; a Pessoa de 

da Conceição, em Guanacés, Visita 
Jesus Cristo – onde Ele viveu, 

Pastoral Missionária. Pe. Guilherme 
com quem caminhou, o que Ele fez 

vem preparando junto às  
- com Ir. Paula. 

comunidades este momento forte 
da Paróquia, bem como de toda a 
Região. Por isso, está enviando a 
cada Paróquia dez (10) fichas a 
serem devolvidas até o dia 2 de 
agosto por ocasião do Encontro do 

No dia 12 foi realizado na 
Clero da Região. 

Sede da Região reunião da 
Coordenação Pastoral da Região 
com o objetivo de encaminhar os 
projetos da Região e a Avaliação do 
Plano de Pastoral da Arquidiocese Com o objetivo de implantar 
de Fortaleza. em todas as Paróquias da Região a 

Pastoral da Família, a comissão de 
articulação juntamente com o Pe. 
Adair vem se reunindo todo quarto 
sábado, das 14h às 16h, na Sede 
da Região. Um dos projetos é a 

Dde 10 a 16 de julho, na realização do 1º Congresso da 
Paróquia de Santa Terezinha do Família.
Menino Jesus, em Chorozinho, Tema: Família Geradora de 
acon t e ce  o  es tág io  dos  uma Sociedade Nova.  
seminaristas da Arquidiocese de Data e horário: 21 de agosto, 
Fortaleza. Cada Paróquia da Região das 8 às 17 horas.
foi convidada a enviar cinco Local: Pacajus. 
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Cada Paróquia poderá Informações com padre 
participar com 40 representantes. Aldenor Torres (85)  9969 6018
As fichas já estão prontas e logo 
chegarão aos padres de cada 
Paróquia. A próxima reunião de 
planejamento será no dia 23 de 
julho, das 14h às 16h, na sede..

No dia 30 de julho das 8h às 
12h, o Setor Juventude realizará 

C o m  o  t e m a  
encontro com os jovens nas 

“Evangelizando com São João 
paróquias. O encontro será em 

B a t i s t a ,  a n i m a n d o  a  
forma de rodízio.  É a juventude 

Comunidade na busca de uma 
visitando todas as paróquias, 

vida melhor” aconteceram em 
trocando experiências, partilhando 

Aracoiaba, na comunidade Lagoa 
a vida, o canto, as dinâmicas. 

de São João, de 18 a 24 de julho, as 
Santas Missões Populares com os 
seguintes objetivos: reanimar a fé 
e despertar os cristãos para um 
maior engajamento, conhecimento 
e valorização do Projeto de Deus (a 
Criação); animar as pessoas para 

A Paróquia Nossa Senhora da 
um compromisso mais firme na 

Penha, em Sucatinga, celebra de 
construção de uma sociedade justa 

01 a 11 de setembro a festa de sua 
e fraterna; despertar a consciência 

padroeira. O tema da festa é “Mãe 
de todas as pessoas sobre a 

Penha, ensina-nos a ouvir, a 
necessidade de aprender a 

meditar, e a repartir a palavra 
conviver no semi-árido, zelando 

de Deus”. Nos três dias que 
pela natureza e pelo meio 

antecedem o novenário, 29, 30 e 
ambiente.

31 de agosto, será realizado um 
Informações com Silvanar 

tríduo em preparação à festa com 
Soares Pereira, tel. (85) 9937 

momentos de oração, visitas e 
0969.

palestras para catequistas e 
agentes de pastoral da paróquia.

Setor Juventude Paróquia de 
Aracoiaba

Paróquia de 
Sucatinga

REGIÃO SERRA 
N. SRA. DA PALMA
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Monsenhor André 
Viana Camurça 

1938; Secretário do Arcebispado, 
1939 a 1960; Pró-Vigário Geral, 
1961 a 1973; Vigário Geral 1973 a 

Faleceu no dia 2 de agosto, 1985; Capelão do Ginásio N. Sra. 
Mons. André Viana Camurça, com de Lourdes,1939; Reitor da igreja 
98 anos de idade, vítima de falência de São Pedro, na Praia de Iracema, 
múltiplas dos órgãos.  Seu corpo 1941 a 1953; Reitor da igreja de 
foi sepultado no cemitério São João São Bernardo, 1954 a 2007. Foi 
Batista. nomeado Camareiro Secreto de 

Filho de José de Araújo Sua Santidade o Papa Pio XII, em 
Camurça e Lídia Viana Camuça, 1954. Foi, ainda, Diretor do Diário 
nasceu aos 11 de abril de 1913, em Católico, “O Nordeste”, 1962; 
Fortaleza. A s s i s t e n t e  

Foi aluno do Eclesiástico da JIC 
Colégio Cearense –  J u v e n t u d e  
a n t e s  d e  I n d e p e n d e n t e  
i n g r e s s a r  n o  C a t ó l i c a ;  
Seminár io  da Assistente da HCA - 
Prainha, onde fez Homens da Ação 
o  S e m i n á r i o  C a t ó l i c a ;  
M e n o r  e  o s  Assistente Geral da 
c u r s o s  d e  Ação  Cató l i ca;  
F i l o s o f i a  e  P r o m o t o r  d a  
T e o l o g i a  Justiça do Tribunal 
( S e m i n á r i o  Ec les iást ico da 
Maior). Foi ordenado padre aos 8 A r q u i d i o c e s e ;  C o n s u l t o r  
de dezembro de 1935, na Igreja do Arquidiocesano; Membro do 
Seminário da Prainha. Oficiante: Conselho de Administração da 
Dom Manoel da Silva Gomes, Arquidiocese; Conselheiro da 
arcebispo de Fortaleza. Diretoria Arquidiocesana dos 

Mons. Camurça exerceu o Patrimônios; Membro do Conselho 
ministério presbiteral como Vigário Presbiteral; Membro do Conselho 
Paroquial de Maranguape, 1936; de Pastoral da Arquidiocese; 
Pároco do Mucuripe e auxiliar da pregador da Páscoa dos Militares, 
Secretaria do Arcebispado, 1937- por 20 anos; Professor de Religião 

PRESBÍTEROS
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do Instituto Justiniano de Serpa, vividos e bem vividos, na manhã do 
sócio fundador da Previdência dia 2 de agosto deste ano 2011.
Sacerdotal. O nosso querido Monsenhor 

Exerceu também muitos Camurça recebeu a missão de 
cargos não eclesiásticos, tais como anunciar o Evangelho da salvação, 
Inspetor escolar, Professor de falando ao mundo da importância 
Latim, de Sociologia, de Grego da fé e esperança, ao mesmo 
membro do Conselho de Educação tempo em que abriu para os 
do Ceará, Secretário de Educação habitantes deste mesmo mundo, 
do Estado do Ceará, membro da em que nele estava inserido, as 
Academia Cearense de Retórica. portas do Redentor, nos seus 76 

Por seus trabalhos recebeu anos de ministério sacerdotal 
diversas honrarias expressas em ( 1 9 3 5 - 2 0 1 1 ) ,  n a  n o s s a  
medalhas e placas: Medalha da Arquidiocese de Fortaleza. 
Abolição; Medalha Justiniano de No seu jeito simples de viver, 
Serpa; Medalha do Educador; seu amor era para com todos, 
Medalha Gonçalves Dias; Medalha indistintamente, embora uma 
do Pacificador; Medalha “Torre de característica sua fosse muito 
Davi”; Medalha-Honra ao Mérito da peculiar: de estar sempre do lado 
CNEC; Placa-Amigo dos Capelães dos colegas sacerdotes, nunca se 
da Polícia Militar do Ceará; Placa- acovardando quando alguns 
Amigo da Polícia Militar do Ceará. sa ce rdo te s  pas savam po r  

dificuldades. Quando o mar era 
A pedido do Setor de agitado e o vento era contrário, lá 

Comunicação da Arquidiocese se apresentava o quer ido 
P e . G e o v a n e ,  P á r o c o  d a  Monsenhor Camurça, com sua 
Parquelândia, escreveu esta eficiência e generosidade, na 
página sobre Mons. Camurça. qualidade de Vigário Geral, para 

acalmar as tempestades. 
Vivamos nós animados pela 

esperança, no exemplo deixado por Agradecemos ao bom Deus o 
este homem profundamente dom maravilhoso da vida do 
marcado pela graça de Deus, que Monsenhor André Viana Camurça 
arregaçou as mangas e partiu para que, após combater o bom 
o campo de trabalho, com a missão combate, terminar sua corrida e 
de anunciar as maravilhas do guardar a fé (Gl 4, 7), foi chamado 
Senhor, indo ao encontro de uma ao seio do Pai aos 98 anos de idade, 

Uma vida pela Igreja
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porção de homens e mulheres, Para a dinamização desse 
jovens, idosos e crianças, evento, que acontece sempre no 
necessitados do amor e da mês de agosto, mês vocacional, 
bondade de Deus, sendo-lhes sal próximo à comemoração do dia dos 
da terra e luz do mundo. “Muito religiosos e religiosas, todas as 
bem, servo bom e fiel, como foste Congregações são convocadas a 
fiel no pouco, irei te constituir no apresentar-se com propagandas 
muito, entra na alegria do teu mostrando as características da 
Senhor” (MT 25, 21). sua família religiosa, a sua marca 

Homem da qualidade de carismática, pelas quais são 
Monsenhor Camurça, nos dons, conhecidas na Igreja.
t a l e n t o s ,  h a b i l i d a d e s  e  Muitas modalidades já foram 
persistência, não surge de um dia experimentadas na realização 
para o outro. Ele, que gostava de desses eventos: caminhada 
falar de seu berço familiar e da sua seguida de apresentações; 
querida mãe, da sua formação no montagem de tendas na praça, 
Seminário da Prainha, convivida vivenciadas na Praça do Ferreira 
em parte com Dom Helder, mas, em 2005, Parangaba em 2007, 
sobretudo, de seu edificante Mondubim 2008 e 2009. Nessa 
trabalho como padre em Fortaleza. oportunidade a comunidade local é 
Ele que foi uma pessoa certa numa mais envolvida, assistindo às 
hora certa, nesta Igreja pela qual apresentações, recebendo as 
deu a vida, antes e depois do informações e participando da 
Concílio Vaticano II, que Deus seja culminância, que é sempre dentro 
louvado! O nosso muito obrigado! do ministério eucarístico.

Nos dois últimos anos, 
recebemos o apelo, como Vida 
Religiosa, a transformar o 
acampamento em tempo de 
missão.

A CRB Regional Fortaleza O ano passado 2010, a Vida 
com o objetivo de tornar conhecida Religiosa realizou esse tempo de 
a riqueza dos carismas das missão na Paróquia Nossa Senhora 
Congregações, neste novo milênio da Conceição, em Messejana. 
criou um momento denominado N e s t e  a n o  d e  2 0 1 1 ,  o  
“Acampamento  da  V ida  Acampamento em tempo de Missão 
Religiosa Consagrada”. acontece de 11 a 14 de agosto, na 

Acampamento da 
Vida Religiosa
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Paróquia Nossa Senhora dos encontros com jovens, crianças e 
P r a z e r e s ,  e m  C a u c a i a ,  adultos; celebrações, caminhadas 
administrada pelo Pároco Pe. José e café partilhado;
Francisco de Souza. Participarão Dia 14, à noite, encerramento 
cerca de 120 missionários e das missões.
missionárias, provenientes de No dia 15 de agosto será o 
v á r i a s  encerramen
Congregações to da festa 
presentes no d a  
R e g i o n a l  d e  p a d r o e i r a  
Fortaleza, que, N o s s a  
a c o l h e n d o  o  Senhora dos 
a p e l o  d a s  Prazeres.
Diretr izes de Inform
Aparecida, se ações: CRB, 
co locam com t e l e f o n e  
disponibilidade (85) 3253 
para realizar a 2 1 7 0 ;  
m i s s ã o  n a s  p a r ó q u i a  
c o m u n i d a d e s  N o s s a  
urbanas e na Senhora dos 
z o n a  r u r a l ,  P r a z e r e s ,  
juntamente com os missionários e telefone (85) 3342 3910.
missionárias das comunidades Ir. Maria de Jesus Barroso da 
locais, somando um total de 165 Fonseca, Cordimariana, pela 
p e s s o a s .  E s t e  m o m e n t o  Equipe de Organização da Missão.
missionário acontecerá no período 
do novenário de Nossa Senhora 
dos Prazeres, padroeira de 
Caucaia. 

O acampamento em tempo 
de missão não se realiza durante 
todo o novenário, mas apenas nos 
dias 11, 12, 13 e 14 de agosto.

Dia 11, missa de envio dos 
m i s s i o n á r i o s  p a r a  a s  
comunidades;

Dias 12, 13 e 14, visitas, 

18 Boletim Informativo - agosto de 2011



ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO

NASCIMENTO 28 Pe. Francisco Demontier de A. Távora, SDB
2 Diác.Miguel Lucas da Costa 28 Pe. Alderi Leite de Araújo
3 Pe. João Bosco Porfírio Rodrigues 29 Diác.Paulo Sérgio Bezerra de Amorim, CCSh
4 Pe. Antônio Geraldo Alves, SSS 29 Pe. Francisco das Chagas Soares Rodrigues
5 Pe. Francisco José dos Santos Chaves 30 Pe. Francisco Maurício Lopes da Silva
6 Diác.Francisco Auricélio da Silva
7 Pe. Aluízio Pereira Costa, CM ORDENAÇÃO - DIACONATO PERMANENTE
8 Pe. Antônio Justino do Nascimento 16 Diác. Antônio de Pádua de Araújo
8 Pe. Jan Mathieu Van Dael, SCJ 16 Diác. Antônio Policarpo de Alcântara
9 Pe. Carlos (Patrick Joseph) Clear, C.Ss.R 16 Diác. Antônio Ximenes Aragão
10 Pe. Francisco Everton Gomes Mendes 16 Diác. Francisco Fernandes de Almeida
10 Frei Roberto Magalhães, OFMcap 16 Diác. José Gilson e Silva
10 Pe. Jesus Mateus de Oliveira, SSS 16 Diác. Moacir Sales Lima
10 Pe. João Batista Lopes, SSS 16 Diác. Paulo Rodrigues da Silva
12 Pe. Teodoro João Cuypers, SSS 16 Diác. Raimundo Nonato Cardoso
13 Pe. Luís Amado Vanegas Gómez, CJM
13 Mons.Raimundo José Fernandes ORDENAÇÃO PRESBITERAL
14 Pe. Genimar José Moretto, MI 1 Pe. Luiz Alberto Chaves Freire
14 Pe. Domingos da Silva Marinho, C.Ss.R 1 Pe. João Hélder, MSC
15 Pe. Juracy Alves da Silva 2 Pe. Marcelo da Silva Sousa, C.Ss.R
16 Pe. Antônio Ruy B. Mendes de Morais, SSS 4 Pe. Francisco Alves Magalhães
16 Frei Carlos Alberto Breis Pereira, OFM 7 Pe. Manfredo Araújo de Oliveira
16 Pe. Alberto Trombini, CRSP 13 Pe. Gabriel Brilhante Holanda
17 Pe. Luiz Gonzaga Gomes de Almeida, SJ 13 Pe. Marcos Antônio Alves Coelho
17 Pe. Flávio Lima da Silva, SDS 17 Frei José de Ribamar P. da Silva, OFMcap
19 Pe. Ângelo Stefanini 21 Pe. Dionísio (Denis) Cronin, C.Ss.R
19 Pe. José Dacio de Morais, MSC 22 Pe. Oliveira Braga Rodrigues
20 Frei Adimar Colaço, OFM 22 Pe. Alan Noel Glynn, C.Ss.R
21 Pe. José Soares Teixeira 22 Pe. Francisco José dos Santos Chaves
21 Frei Gláuber Pinheiro Barros, OFMcap 22 Pe. Edmilson Mendes Menezes
22 Pe. Eugênio Pacelli Correia Aguiar, SJ 25 Pe. Marcelo (Patrick) Lavery, C.Ss.R
22 Frei José Luís Villanueva Landibar, OAR 25 Pe. Eduardo (Eamonn) Gowing, C.Ss.R
22 Pe. Gothardo Thomaz de Lemos 30 Pe. Carlos Buzaneli, MSC
23 Pe. Lino José (Linus J.) Roelofs, CM
25 Frei José Nilto Pereira, OFMCap ORDENAÇÃO EPISCOPAL
26 Pe. José Evandro Brito Santos, SDN 20 DomJosé Antonio Aparecido Tosi Marques
27 Pe. Domingos Albino dos S. Cunha, CSH
28 Pe. Judikael Castelo Branco, FN
28 Pe. Francisco de Assis Filho
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PRIORIDADE PASTORAIS

Juventude Semana da Família
Missionária

Dos dias 14 a 20 de agosto, 
A Juventude Missionária 

acontece em todo o Brasil a 
realiza nos dias 9, 10 e 11 de 

Semana Nacional da Família. É 
setembro, na Casa da Irmã 

uma promoção já tradicional da 
Yolanda, Rua Aracaju, 1299 ou Rua 

Comissão Episcopal Pastoral para a 
Eurico Medina, 1260, Bairro 

Vida e a Família da Conferência 
Henrique Jorge, o nível 1 do 

Nacional dos Bispos do Brasil 
Encontro de Líderes da Juventude 

(CNBB) e da Comissão Nacional da 
Missionária, para a Arquidiocese de 

Família. É celebrada, anualmente, 
Fortaleza e Diocese de Itapipoca.

na segunda semana do mês de 
A presença deve ser integral. 

agosto, que é o Mês Vocacional. O 
Não serão permitidas saídas 

tema, neste ano, é “Família, 
durante o encontro. A contribuição 

Pessoa e Sociedade”.
é de R$ 60,00 por pessoa, incluindo 

Dom Orlando Brandes, que foi 
refeições e material de formação. A 

presidente da Comissão Episcopal 
confirmação deve ser feita até o dia 

Pastoral para a Vida e a Família até 
4 de setembro.

maio desse ano, assim se 
A Juventude Missionária é 

expressou ao fazer o lançamento 
animada pelas Pontifícias Obras 

do subsídio: “O papa Bento XVI 
Missionárias (POM), e é um setor 

destacou a importância da família 
da Pontifícia Obra da Propagação 

para a edificação da sociedade e 
da Fé, obra fundada por Paulina 

seu bem-estar e exortou a todos os 
Maria Jaricot, em 3 de maio de 

cristãos a confiar em Deus como 
1822, em Lyon (França). No Brasil, 

aquele que concede todos os bens e 
já está no quinto ano de trabalho e 

sustenta as famílias no seu 
perseverança. Aqui, no Nordeste I 

cotidiano”.
(Ceará) já são quatro anos 

Esse subsídio pode ser 
acompanhando com qualidade 

adquirido no Regional Nordeste 1 
essa maravilhosa obra jovem.

junto aos casais coordenadores da 
Inscrições com Sara Guerra 

Pastoral Familiar.
(85) 8807-7880; Cleyton (85) 
8761-6608; Lucas (85) 8791-7683 

 ou no 
 

jmfor ta l leza@gmai l . com
www.missaoradical.blogspot.com
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6º Nordestão das 
CEBs

No fim do encontro foram 
a p r e s e n t a d o s  o s  
encam inhamen to s  pa ra  a  

De 28 a 31 de julho, realização do 6º Nordestão, no ano 
aconteceu na diocese de Itabuna q u e  v e m :  h o s p e d a g e m ,  
(BA) o Encontro da Ampliada coordenação dos dias e das 
Nordestina em preparação ao 6º plenárias, equipes de trabalho, 
Nordestão das Comunidades livro de cânticos e contribuições 
Eclesiais de Base (CEBs) que irá se financeiras dos Regionais. Os 
realizar entre os dias 19 e 22 de participantes também divulgaram 
julho de 2012, na diocese de a Carta de Itabuna. No texto, 
Itabuna e reunirá todos os afirmam estar em “alegria na 
Regionais do Nordeste. construção coletiva” para o 

O encontro, cujo tema foi Nordestão. Convidam “os romeiros 
“Construir o 6º Nordestão”, faz do campo e da cidade a se somar 
parte de uma série de atividades conosco, neste sonho que 
que vêm sendo realizadas em teimamos em não sonhar só”.
preparação a esse importante A i n d a  n a  C a r t a ,  o s  
evento da Igreja Católica no participantes reafirmam a posição 
Nordeste. Caminha, também, para da Conferência Nacional dos Bispos 
a realização do 13º Intereclesial do Brasil (CNBB) no Documento 
das CEBs que acontecerá em 2014, 92, “Mensagem ao Povo de Deus 
em Crato (CE). sobre as Comunidades Eclesiais de 

Durante os quatro dias de Base”, no qual os bispos destacam 
encontro, várias atividades foram o testemunho e forma autêntica de 
realizadas, entre elas visitas aos ser Igreja das CEBs como Igreja de 
locais onde serão realizadas as base. “As Comunidades Eclesiais 
a t i v i d a d e s  p l e n á r i a s  d o  de Base constituem em nosso país 
Intereclesial. Foram definidos uma realidade que expressa um 
também os subtemas a serem dos traços mai
trabalhados nas plenárias como 
“Espiritualidade Ecológica; As 
CEBs e as Políticas Públicas, com 
destaque aos aspectos da 
educação, segurança pública e 
saúde. No final, a Carta convoca 

s dinâmicos da vida 
da Igreja”, diz um trecho do 
Documento. “Queremos reafirmar 
que elas constituem sendo um 
'sinal da vitalidade da Igreja'”, diz 
outro trecho da Carta de Itabuna.



p a r ó q u i a s ,  d i o c e s e s  e  Itapipoca, quis celebrar “No 
comunidades a participarem do Testemunho dos mártires: 
Nordestão das CEBs. “Estamos terra, água e dignidade”, as 
esperando por vocês, é bom lutas, as conquistas, a fé, a 
lembrar que 2012 é logo, logo, esperança do povo de Deus no 
comece a preparar o seu alforje, Ceará.  Além disso, quis 
coloque a sua farinha e a sua água, ser iamente  denunc ia r  “os  
calce as suas sandálias para a investimentos do poder público no 
caminhada, pois a festa já a g r o n e g ó c i o ,  n o s  
começou a ser preparada e você é agrocombustíveis, na produção de 
nosso convidado especial”. energia, na mineração e na infra-

O tema do 6º Nordestão das estrutura para o turismo que 
CEBs é “Justiça e Profecia a agride o território, a cultura e 

a
Serviço da Vida no Nordeste” e economia” (carta da 15 . Romaria 
o lema “Felizes os que são da Terra, em 7 de agosto 2011). Ao 
perseguidos por causa da mesmo tempo, colocar nas mãos 
justiça, porque deles é o Reino do Senhor as várias práticas de 
do Céu (Mt 5, 10)”. produção da agricultura familiar 

A carta na íntegra encontra- camponesa, na gestão sustentável 
se na página eletrônica da dos territórios e organização 
Arquidiocese de Fortaleza. política de grupos, comunidades, 

Em Fortaleza, informações movimentos populares. Assim, os 
sobre as CEBs podem ser romeiros e romeiras das nove 
adquiridas através do telefone dioceses do Estado do Ceará 

s, da rezavam: “Ó Jesus, sertanejo e 
coordenação Regional das CEBs irmão, se nos expulsarem da terra 
(85) 8761 5841 e nos privarem da água e dos 

direitos, olha para nós, Senhor, e 
nos livra de tal sujeição”.

Não tem como não expressar 
a alegria do encontro das pessoas, 
das comunidades eclesiais de a

A 15 . Romaria da Terra, 
base,  das pastorais sociais, dos 

promovida no dia 7 de agosto de 
organismos da Igreja, dos 

2011 pela Comissão Pastoral da 
movimentos sociais do campo e da 

Terra do Ceará, da Conferência 
cidade. Eram mais de vinte mil 

Nacional dos Bispos do Brasil 
pessoas. Vinte mil pessoas que 

Regional Nordeste I, na Diocese de 

 (85) 
3388 8717 ou com Ana Lourde

15a. Romaria da Terra
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entoavam cantos e rezavam a Deus exploração dos poderosos e a falta 
e a Maria, ao Deus da libertação e a de atenção dos governos. 
Maria que derruba dos tronos os A Romaria é um momento de 
poderosos e exalta os humildes. renovação e afirmação do nosso 
Com orações, denúncias, risos, compromisso, mas não podemos 
partilha, solidariedade e, acima de ficar só nisso. É preciso aglutinar as 
tudo, com o desejo de ver um forças sociais e políticas para que 
mundo novo, uma cidade nova, consigamos fazer com que, 
uma Terra sem males, conforme a permanentemente, os direitos 
Carta da 15ª Romaria da Terra, os sejam garantidos, porque nós, 
romeiros e romeiras da terra Igreja, temos a capacidade de 
reafirmaram o compromisso com a organização e união. “Nossa fé 
luta pela reforma agrária; a pode remover montanhas”. 
resistência ao atual modelo de Conseguimos reunir vinte mil 
desenvolvimento; a luta pela pessoas para celebrar, rezar, 
defesa da soberania alimentar, agradecer a Deus e pedir a Mãe 
soberania energética; pelo uso da Maria, que caminhe conosco. E ela 
água como direito de todas as caminha! Caminha nas lutas do 
formas de vida. Reafirmaram, dia-dia. A Romaria da Terra 
também, a defesa da luta dos acontece em consonância com as 
povos originais - indígenas, várias atividades realizadas pelas 
quilombolas e sertanejos - pelo seu pas to ra i s  soca i s ,  CEBs  e  
reconhecimento e dignidade. A Organismos da Igreja no Ceará e 
Carta Compromisso reafirma o no Brasil, assim como o Grito dos 
compromisso pastoral de continuar Excluídos. Nos próximos anos as 

a“com as mãos na massa, os pés Pastorais Sociais realizarão a 5 . 
firmes no chão, como povo de Deus Semana Social Brasileira, cujo 
que reza, mas coloca a oração no lançamento será no dia 11 de 
chão da terra e da vida”.  agosto, em Brasília, e, mais uma 

Dom Antônio Roberto Cavuto, vez, reunirá as forças eclesiais 
bispo da Diocese de Itapipoca, em sociais, mostrando que é possível, 
suas falas, chamou a atenção para fazer um novo acontecer e realizar 
a importância das lutas e do na Terra o Reino de Deus. A 
compromisso da Igreja e de sua Semana  Soc i a l  B ra s i l e i ra  
ação pastoral com o homem e a acontecerá em um importante 
mulher do campo, com as lutas processo que só terminará em 
diárias por libertação, contra a 2013. São várias as atividades a 



serem realizadas, como também 
vários os fóruns e redes. 

Em Fortaleza, com as lutas 
Aconteceu, de 27 a 29 de 

atuais da cidade, as Pastorais 
agosto, o Congresso Regional da 

Sociais e os Organismos da Igreja 
Cáritas no Ceará em preparação ao 

atuam e se comprometem com as 
IV Congresso da Cáritas Brasileira 

causas populares no desejo de uma 
e 18ª Assembleia da Cáritas 

vida melhor para as crianças, as 
Brasileira, que irão ocorrer de 9 a 

mulheres, a população de rua, os 
12 de novembro em Passo Fundo 

catadores, os migrantes, os 
(RS), e terão como tema 

carcerários, com destaque para as 
“Desenvolvimento Sol idár io 

várias situações causadas pelos 
Sustentável e Territorial” e, como 

megaeventos, com possíveis 
lema, “Sementes de um Projeto 

remoções provocadas pelas obras 
Popular”. O lema do Congresso 

da Copa do Mundo 2014. A Pastoral 
surgiu através da reflexão sobre a 

do Migrante, em especial, tem se 
Parábola do Semeador. O encontro 

somado ao Comitê Popular da Copa 
aconteceu na Casa de Retiros 

em Fortaleza para ser presença 
Nossa Senhora das Graças, no 

junto às comunidades atingidas e 
bairro  Aracapé, em Fortaleza. 

apoiá-las. 
Quarenta e cinco pessoas das 

Olhemos para frente com a 
dioceses do Regional Nordeste 1 

bênção e proteção de Nossa 
participaram do encontro. 

Senhora das Mercês, padroeira da 
Esses congressos regionais 

Diocese de Itapipoca, evocada 
foram uma preparação para os 

várias vezes durante a Romaria da 
Inter-Regionais, que se realizam 

Terra,  para que tenhamos a 
durante o mês de agosto. O Inter-

coragem, a força, a disponibilidade 
Regional Meio Norte será realizado 

e alegria de seguirmos na fé e no 
em Teresina nos dias 12 e 13, o 

compromisso dos mártires. 
I n t e r - R e g i o n a l  S u l ,  e m  

Presentes na luta, vejamos no 
Florianópolis, de 16 a 18, o Inter-

outro Jesus, Javé, o Deus dos 
Regional Nordeste, em Ilhéus, de 

pobres, do povo.  
18 a 21 e o Inter-Regional Sudeste, 
em Belo Horizonte, de 19 a 21 de 

Francisco Vladimir, membro 
agosto.

do Serviço Pastoral do Migrante da 
O objetivo é selecionar 

Arquidiocese de Fortaleza, 
experiências que se aproximem do 

jornalista.
tema “Desenvolvimento Solidário 

CÁRITAS 
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Sustentável e Territorial (DSS-T)”, organ izado pe la  Comissão 
realizar um balanço de ações Episcopal Pastoral para Animação 
realizadas durante o quadriênio Bíblico-Catequética da CNBB e pela 
2008-2011, indicar temas e ações Sociedade dos Catequetas Latino-
para o próximo quadriênio (2012- americanos (Scala), pretende 
2015) e definir nomes para a reunir 500 pessoas de todo o país.
eleição da direção da Cáritas “Um dos objet ivos do 
Brasileira. Congresso é dinamizar o processo 

Os Inter-Regionais servem de reflexão e ação da Igreja, 
para preparar os participantes para fazendo com que cada fiel, cada 
o IV Congresso e 18ª Assembleia pastoral e as demais iniciativas 
Nacional. Várias oficinas serão eclesiais sejam perpassadas pela 
realizadas com o objetivo de se Palavra de Deus”, explica a 
fazer uma análise da caminhada da assessora da Comissão Bíblico-
Cáritas Brasileira nos seus 54 anos catequética, Maria Cecília Rover.
de história. A s  5 0 0  va g a s  f o r a m  

O último encontro antes do distribuídas proporcionalmente 
Congresso ocorrerá em setembro, pelos 17 Regionais da CNBB e 
durante a Oficina Nacional que será destinam-se aos secretários 
realizada nos dias 1, 2 e 3 de executivos dos Regionais, aos 
setembro, em Brasília (DF). coordenadores regionais da 

I n f o r m a ç õ e s :  C á r i t a s  Animação Bíblico-Catequética 
Regional Ceará, tel. (85) 3253 (ABC), aos bispos referenciais da 
6998, (85) 3231 8499 e Cáritas ABC nos regionais, e a biblistas, 
Arquidiocesana de Fortaleza (85) padres, seminaristas, agentes de 
3388 8716, pastoral, de movimentos, e a 

líderes de animação bíblica.
As conferências do Congresso 

serão feitas por teólogos e 
biblistas. Estão confirmados dom 
Jacinto Bergmann, dom Juventino 
Kestering, padre Joel Portela, frei 
Carlos Mesters, padre Agenor 

A Conferência Nacional dos 
Brighenti, Francisco Orofino, irmã 

Bispos do Brasil (CNBB) realiza, de 
Maria Aparecida Barboza e 

8 a 11 de outubro, em Goiânia, o 1º 
Katiuska Cáceres. 

Congresso Brasileiro de Animação 
Bíblica da Pastoral. O evento, que é 

Congresso Brasileiro 
de Animação Bíblica 
da Pastoral
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Conselho 
Arquidiocesano de 
Leigos

Maria Elenise Mesquita

de julho fará uma série sobre as 
Diretrizes da Ação Evangelizadora 
da Igreja, para os próximos anos. 
Contamos com a sua audiência. 
Participe! 

O ano de 2011 vem seguindo 
O CAL integrou a delegação 

seu curso bem veloz. O primeiro 
do Regional, através da vice-

semestre, rapidamente, passou e o 
presidente Isaura Pereira e da 

Conselho de Leigos dedicou-se a 
secretária Ivonete Elias à XXX 

grandes atividades voltadas para a 
Assembléia Nacional, acontecida 

formação. Considera importante 
em Belo Horizonte em junho 

fazer memória para que sejam 
ú l t i m o .  U m  e s p a ç o  d e  

conhecidas e valorizadas.
fortalecimento e ânimo.

Um pequeno grupo participa 
No  segundo  semes t re  

do Curso à distância promovido 
dedicará atenção à Assembléia 

p e l o  C N L B  s o b  o  t í t u l o  
Eletiva e à 6ª Semana do Leigo, 

“Aprofundamento da Vocação 
que continuará realizando em 

Laical”, é uma experiência que 
parceria com a FCF, abordando 

permite tornar conhecidos os 
temas da atualidade e procurando 

inúmeros textos que existem sobre 
fortalecer a compreensão da 

a importância do leigo na vida da 
vocação batismal que nos chama a 

Igreja, principalmente, a serviço 
ser leigo e leiga, iluminados pela 

dos mundos específicos na busca 
r i q u e z a  d o s  d o c u m e n t o s  

da construção do Reino. Tem sido 
magisteriais e de inúmeros 

bastante proveitoso e será 
teólogos, neste momento em que 

socializado em breve.
se prepara o jubileu do Concílio 

        As equipes constituintes 
Vaticano II, o Evento que inspirou e 

do CAL dialogaram com a Direção 
determinou a organização laical. 

da Faculdade Católica de Fortaleza 
Aguarde, portanto, programação 

sobre a formação dos leigos, 
detalhada nos próximos números. 

oferecida pela mesma e as 
Começamos o semestre com 

possibilidades de melhorias, foi um 
o mês vocacional e desejamos a 

momento esclarecedor, proveitoso 
todos os leigos e leigas uma busca, 

e muito fraterno. 
permanente, para a vocação de ser 

A parceria com o programa 
santo nesta caminhada de 

Catequese no Rádio vem sendo 
discípulo missionário de Cristo.

mantida na realização do programa 
mensal “A Voz do Laicato”. A partir 
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Grito dos Excluídos 

II Jornada Vocacional 

a t r á s  d a s  m á s c a r a s  d o  
desenvolvimento, destroem a 

A articulação do Grito dos 
natureza e colocam em risco toda 

Exc lu ídos  e  Exc lu ídas  da  
espécie de vida sobre o Planeta. 

Arqu id iocese de For ta leza  
Conseqüência também desse 

realizará, durante os meses de 
modelo de desenvolvimento 

agosto e setembro, três plenárias 
capitalista, que visa tão somente 

preparatórias ao evento que 
ao lucro desenfreado de alguns 

acontece no dia 7 de setembro, no 
poucos, é a negação dos direitos 

Lagamar: 13 e 27 de agosto e 3 de 
básicos da população: saúde, 

setembro. As três plenárias serão 
educação, moradia, acesso à terra 

realizadas no Centro de Pastoral 
e à água, lazer, cultura, emprego, 

Maria Mãe da Igreja. 
soberania alimentar. O governo 

O Grito dos Excluídos em 
anuncia o ascenso de 35 milhões 

Fortaleza neste ano, além do tema 
de pessoas à classe média, porém, 

nacional, “Pela Vida grita a 
isso não significa que os direitos 

TERRA… Por direitos todos 
básicos destes e dos que 

nós!”  tem como mote  a  
continuam a linha de pobreza e 

problemática relacionada aos 
miséria tenham sido garantidos.

megaprojetos que vêm sendo 
Informações com Fernanda 

pensados para a copa 2014. O 
Gonçalves (Pastoral do Povo da 

Grito quer dar um apoio às 
Rua) 3388 8706, ou Francisco 

comunidades ameaçadas por esses 
Vladimir (Pastoral do Migrante) 

projetos. 
(85) 99730089 

As catástrofes ambientais, 
consequência do desequilíbrio 
causado pelo modelo de produção 
vigente do sistema capitalista, a 
m i s é r i a  e  a  p o b r e z a ,  a  Acontecerá no dia 27 de 
concentração de riquezas e agosto de 2011 a II Jornada 
exploração irresponsável dos Vocacional da Arquidiocese de 
recursos naturais, são gritos por Fortaleza. Em sua segunda edição 
cuidado, justiça e dignidade que a Jornada tende a ir tomando corpo 
ecoam mundo afora. e um estilo próprio no seu 

O Grito dos Excluídos desenvolvimento. A Jornada tem 
pretende levar às ruas o grito da como objetivo despertar nos 
Mãe Terra, sofrida com tantos jovens o discernimento diante do 
projetos de morte que, escondidos chamado de Deus a uma vocação 
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na igreja e no mundo. A jornada articulação: Daniele Santos 
acontecerá a partir das 14h na (Pastoral da Sobriedade) (85) 3388 
quadra do Colégio Piamarta, 8707; Lúcia Braga (Pastoral da 
vizinho à Igreja de Nazaré, no Criança) (85) 8741 0054; Fátima 
bairro Montese. Oliveira (Pastoral da Pessoa Idosa) 

Na página da Arquidiocese (85) 3292 7822 ou (85) 8843 
você pode ter acesso ao cartaz e a 5608.
uma série de comunicados sobre a 
II Jornada Vocacional.

No dia 10 de agosto as De 21 a 24 de julho, 
Pastora is  Soc ia is ,  CEBs e aconteceu na cidade de Ubajara, 
Organismos da Arquidiocese de diocese de Tianguá, o Congresso 
Fortaleza realizam um encontro de Regional da Pastoral da Juventude 
formação sobre as Diretrizes do Meio Popular (PJMP). O terceiro 
Gerais da Ação Evangelizadora da dia de Congresso contou com 
Igreja no Brasil (Documento 94), oficinas temáticas onde foram 
com assessoria de João Augusto, abordados os seguintes temas: 
membro do Secretariado de Trem da história, PJMP e Ecologia, 
Pastoral da Arquidiocese de Afetividade, Educação Popular, 
Fortaleza. Espir itual idade Libertadora, 

O  ob je t i vo  Gera l  das  Relações de Gênero e Expressões 
Diretr izes Gerais da Ação Culturais.
Evangelizadora da Igreja no Brasil Na manhã domingo, foi 
é “evangelizar, a partir de realizada uma Romaria em Defesa 
Jesus Cristo e na força do da Vida da Juventude. A Romaria 
Espírito Santo, como Igreja percorreu algumas ruas da cidade 
discípula,  missionária e de Ubajara e foi marcada por muita 
profética, alimentada pela festa, sendo animada pela Banda 
Palavra de Deus e pela Raça Jovem. No percurso, foram 
Eucaristia, à luz da evangélica realizadas algumas paradas onde 
opção preferencial pelos foram ressaltados: a necessidade 
pobres, para que todos tenham de garantir os direitos da 
vida, rumo ao Reino definitivo”. população juvenil; o cuidado com o 

I n f o r m a ç õ e s  c o m  a  meio ambiente; o combate à 

Pastoral da 
Juventude do Meio 

Pastorais Sociais Popular



29Boletim Informativo - agosto de 2011

violência, que tem como principal participação dos mais diversos 
vitima os jovens. A Romaria foi agentes das Igrejas e da sociedade 
encerrada na Igreja Matriz, onde organizada em todo o Brasil. Em 
foi celebrada a Eucaristia presidida 2011 a CNBB, através da Comissão 
por Pe. Jocélio. Ao final da Episcopal Pastoral para o Serviço 
celebração a equipe local do da Caridade, da Justiça e da Paz – 
Congresso, formada por Nívea, Comissão 8 - propõe a realização 
Marcos, Ronaldo e Wanderley, da 5ª. Semana Social Brasileira 
prestou um agradecimento a todas com o tema “A participação da 
as pessoas que colaboraram para o Sociedade no Processo de 
bom êxito do evento. Laudiano, Democratização do Estado – 
secretário regional da PJMP, Estado para quê e para quem”. 
recebeu um barco artesanal O objetivo é mobil izar as 
representando a cidade de Ubajara comunidades  ec les ia i s ,  os  
e, emocionado, agradeceu a movimentos, as pastorais, os 
pa r t i c i pação  de  todos  os  organismos e as forças sociais para 
representantes dos grupos de refletir sobre as estruturas sociais, 
jovens da PJMP que vieram de políticas e econômicas do Estado 
todos os recantos do estado do Brasileiro e participar do processo 
Cea rá  pa ra  pa r t i c i pa r  do  d e  s u a  d e m o c r a t i z a ç ã o ,  
Congresso.  Num c l ima de promovendo a inclusão dos pobres 
despedida, mas com muita alegria, e excluídos na construção de um 
foi dada uma bênção especial e foi país justo, democrático, solidário e 
feito o envio de todos os sustentável.
congressistas. Dentro do processo que 

conduzirá a 5ª. Semana Social 
Brasileira, em uma das etapas, 
estão a retomada e a celebração da 
contribuição das Semanas Sociais 
anteriores, ligadas às contribuições 

As Pastorais Sociais e das pastorais e movimentos 
Organismos da Conferência sociais, ao processo de construção 
Nacional dos Bispos do Brasil – de uma sociedade realmente 
CNBB vêm realizando, desde o democrática no Brasil, uma 
início dos anos 90, as Semanas democracia que, segundo as 
Sociais Brasileiras – SSB. Esses mesmas Semanas, deve alcançar e 
eventos têm contado com a transformar todas as dimensões da 

Semanas Sociais 
Brasileiras
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vida em sociedade, incluídos a CNBB e como convidados membros 
Economia, o Judiciário, o Estado, de organizações sociais da 
como também aprofundar a prática sociedade civil e parceiros. 
da democracia participativa, com Na página eletrônica da 
atividades nos âmbitos local, Arquidiocese de Fortaleza pode ser 
municipal, diocesano, regional e en con t rado  um  v í d eo  de  
nacional. apresentação da Semana Social 

Para realizar uma semana B ra s i l e i r a ,  c omo  t ambém 
s o c i a l  q u e  p o s s a  s e r  informações através dos e-mails 
descentralizada e, ao mesmo  o u  
tempo, com a participação das 
comun idades ,  pas to ra i s  e  Informações com Magnólia 
organismos das dioceses e regiões Rodrigues, tel. (61) 81500304 e 
da CNBB, a Comissão 8 realiza, nos 21038323, ou Francisco Vladimir, 
dias 8 e 9 de agosto, o encontro tel. (85) 99730089 
nacional de coordenadores e 
coordenadoras, regionais e bispos 
da Comissão, e nos dias 10 e 11 de 
agosto, o Seminário Nacional de 
abertura da 5ª. Semana Social. O 
local dos dois eventos é o Centro 
Cultural de Brasília - IBRADES (Av. 
L2 Norte Quadra 601 Bloco B). 

Um Fórum de Articulação 
P a r t i c i p a m  d o s  d o i s  

composto por várias entidades que 
encontros:  os bispos da Comissão 

atuam em defesa do meio 
e os bispos que acompanham as 

ambiente estará realizando, 
Pastorais Sociais e Organismos em 

juntamente com a Equipe de 
âmbito Nacional e Regional; um (a) 

Campanhas da Arquidiocese de 
coordenador (a) Nacional das 

Fortaleza, no dia 16 de setembro, 
Pastorais Sociais, dos Organismos, 

um encontro em preparação a um 
do Setor da Mobilidade Humana e 

seminário sobre os “Impactos dos 
do Mutirão pela Superação da 

Grandes Projetos e Mudanças 
Miséria e da Fome; um (a) 

Climáticas no Estado do Ceará”. O 
representante da Coordenação ou 

encontro acontecerá no Centro de 
Fórum das Pastorais Sociais de 

Pastoral Maria Mãe da Igreja, 
c ada  Reg i ona l  d a  CNBB;  

entrada pela Rodrigues Junior, 300.
assessores das Comissões da 

O encontro tem o objetivo de 

s s b @ c n b b . o r g . b r
pastoralsocial@cnbb.org.br

Seminário Sobre 
Mundanças 
Climáticas

mailto:ssb@cnbb.org.br
mailto:pastoralsocial@cnbb.org.br


31Boletim Informativo - agosto de 2011

preparar esse seminário, que esses impactos socioambientais 
acontecerá no primeiro semestre como gesto concreto da Campanha 
de 2012, reunindo vários setores da Fraternidade 2011.
da Igreja e da sociedade civil Compõem o Fórum de 
organizada, dialogando com os Articulação: Equipe de Campanhas 
poderes públicos da esfera da Arquidiocese de Fortaleza, 
municipal, estadual e nacional. Conselho Pastoral dos Pescadores 
Esse seminário quer questionar o (CPP), Conselho Pastoral da Terra 
modelo de desenvolvimento (CPT), Serviço Pastoral do 
capitalista que avança sobre as Migrante, Rede Nacional de 
comunidades sob a forma da Advogados Populares (Renap), 
concretização de megaprojetos Movimento dos Trabalhadores Sem 
que causam sérios impactos Terra (MST), Rede Brasileira de 
socioambientais e para a saúde Justiça Ambiental (RBJA), Central 
humana. São projetos do agro e dos Movimentos Populares (CMP), 
hidronegócios, de mineração, Fórum Cearense de Mulheres, 
infraestrutura, transposição de Cár i tas  Arqu id iocesana de 
águas, turismo e eventos. Fortaleza e Cáritas Regional do 

Os participantes do Fórum de Ceará, Terramar, Fórum de Defesa 
Articulação desejam com esse da Zona Costeira do Ceará 
primeiro encontro no dia 16 de (FDZCC), Via Campesina, Pastoral 
setembro mobilizar e articular da Criança, Fórum Cearense do 
representantes de Comunidades, Meio Ambiente (Forcema), Fórum 
Pastorais e Movimentos Sociais, Cearense por uma nova cultura das 
possibilitando a construção de águas e contra a transposição do 
conhecimento, metodologia, troca Rio São Francisco, Curso de Verão 
de experiências e elaboração de na Terra do Sol. 
estratégias de enfrentamento aos Informações com Francisco 
impactos dos grandes projetos Vladimir (85) 9973 0089 (Pastoral 
governamentais e mudanças do Migrante); Regilvânia de Araujo 
climáticas no Estado do Ceará, (85) 9934 3903 (Cáritas Regional); 
visando à integração social, Rosélia Folmann (85) 3388 8701 
política, e cultural em prol do (Equipe de Campanhas).
fortalecimento dos grupos e 
comunidades atingidos. Como 
também, trocar experiências e 
propor estratégias de superação a 
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COMUNICAÇÕES

Caminhada com Festival HALLELUYA
MARIA

Dez Anos de ADITAL

Aconteceu de 20 a 24 de julho 
no CEU (Condomínio Espiritual 

A Caminhada com Maria, no 
Uirapuru) a 14ª edição do 

dia 15 de agosto, iniciará com a 
Halleluya. O festival Halleluya é 

Celebração da Eucaristia, ao meio 
uma momento religioso de louvor 

dia, presidida pelo arcebispo da 
durante o mês das férias. 

Arquidiocese de Fortaleza, dom 
Mais de dezenove atrações 

José Antônio Aparecido Tosi 
participaram do evento: as bandas 

Marques, no Santuário de Nossa 
Anjos de Resgate, Comunidade 

Senhora da Assunção. Esta é a 9ª. 
Recado, Rosa de Saron, Ministério 

edição e tem como tema 
Adoração e Vida, Banda Dominus, 

“Caminhamos  com Mar i a ,  
Brasa Viva, Missionário Shalom e 

acolhendo Jesus, a Palavra de 
Alto Louvor. Também participaram 

Deus”.
os cantores Batista Lima, Adriana, 

Em preparação à Caminhada 
Olivia Ferreira, Dunga, Netinho, 

acontece no dia 7 de agosto uma 
Davidson Silva, Ir. Kelly Patrícia, 

moto-romaria, com saída da 
Diego Fernandes, Cosme, Ítalo e 

Catedral Metropolitana, às 8 horas, 
Renno, Maninho e Suely Façanha. 

até o Santuário de Nossa Senhora 
O evento realizou pela primeira vez 

da Assunção. 
o festival de música, teatro e 

A página da Arquidiocese - 
dança, com prêmios para os três 
primeiros lugares. O Halleluya é 

 - está disponibilizando três 
realizado desde 1997. 

vídeos sobre a Caminhada com 
Página oficial do evento 

Maria. Nos vídeos o coordenador 
 

geral da Caminhada com Maria, 
Afonso Ibiapina explica a história 
da Romaria, como será realizada a 
caminhada este ano e o tema. Este 
ano os participantes estão sendo 
convidados a levar um rádio ou Várias atividades marcam a 
qualquer equipamento que possa celebração de dez anos de serviço 
t r a n s m i t i r  a  C a m i n h a d a ,  da Agência de Noticias Frei Tito 
facilitando assim a participação de para América Latina - Adital. As 
todos. atividades acontecem durante o 

www.arquidiocesedefortaleza.org.
br

http://www.festivalhalleluya.org

http://www.arquidiocesedefortaleza.org.br
http://www.festivalhalleluya.org/


mês de agosto com um jantar no América Latina está passando por 
dia 5 de agosto e duas atividades um processo de construção e 
nos dias 9 e 10, quando, em transformação da sua história. Foi 
parceria com Instituto Frei Tito de justamente nesse contexto que a 
Alencar, promoverá duas palestras Adital nasceu. Focando em 
com Frei Betto: “Crise da movimentos sociais, organizações 
modernidade e espiritualidade” e não –governamentais e entidades, 
“Uma nova visão dos Direitos que  cons t i tuem os  novos  
Humanos”. Na ocasião, acontece o protagonistas da história latina, a 
lançamento do livro de Frei Betto, Adital surge com o objetivo de se 
“Conversa sobre fé e política”. fortalecer como agência para que 

Pe. Manfredo Oliveira é o esse processo de construção de 
presidente da Adital e o Pe. nações mais democráticas tenha 
Ermanno Allegri, o diretor continuidade. 
executivo.  Com as comemorações dos 

Ao longo desses 10 anos, já 10 anos, a expectativa da Adital é a 
são, aproximadamente, um milhão de conscientizar os leitores para 
de acessos ao site e cerca de 70 mil ajudar a entidade a conquistar sua 
leitores cadastrados, que recebem autonomia financeira, o que 
– diariamente - os boletins da possibilitará a Adital informar, com 
Adital. O diretor executivo revela mais profundidade e amplidão, 
que a maior divulgação da Agência acontecimentos,  temáticas e 
se dá através das reproduções das políticas da América Latina que 
suas matérias por outras entidades merecem cobertura, como o 
da América Latina. “Foram cerca de exemplo do Haiti e da juventude da 
três anos para conseguir montar a Guatemala.
lista de contatos de cada capital da 
América Latina, até construirmos a 
'maior fonte de notícias da 
sociedade civil'”. Hoje, a Adital 

Membros da Obra Kolping do 
recebe em média 400 e-mails, por 

Brasil no Nordeste participarão da 
dia, com notícias e sugestões de 

II Jornada Mundial da Juventude 
pautas, vindas de diversos setores 

em Madrid. Os jovens também vão 
que compõem o continente latino-

com o objetivo de fortalecer um 
americano.

t raba lho  de  pa rce r i a  das  
Pe. Ermanno relembra que 

Comunidades Kolping do Ceará, 
pela primeira vez, em 20 anos, a 

Alagoas e Pernambuco com as 

Kolping
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comunidades Kolping da Diocese interesses.
de Hildesheim (Alemanha). São 11 Informações com Antonio 
jovens que já saíram de Fortaleza José e Bernadete Andrade (85) 
viajando pela Alemanha desde o 3296 1289
dia 21 de julho para conhecer a 
realidade cultural, social, eclesial e 
do movimento Kolping naquela 
diocese. No dia 16 eles viajam para 

A Festa da Vida 2011, evento 
Madrid. Este trabalho tem a 

promovido pela Arquidiocese de 
coordenação de  Mar ia  da  

Fortaleza, em sua III edição, será 
Conceição de Almeida, que, por 

realizada na Paróquia Nossa 
vários anos trabalhou na Kolping 

Senhora das Dores, na Praça Farias 
do Ceará e hoje trabalha na Cáritas 

Brito, Otávio Bonfim, no dia 11 de 
Arquidiocesana de Fortaleza.

dezembro, 3° domingo do 
A Obra Kolping é um 

Advento.
movimento social, popular e 
católico, a serviço do trabalhador e 

As equipes de trabalho estão, 
sua família. Tem como lemas 

aos poucos, se organizando. Os 
trabalho, recreação família e 

grupos específicos de pastorais, 
sociedade. Sua finalidade é a 

movimentos, associações...  
promoção integral da pessoa 

através das tendas, estão também 
humana e a transformação das 

se encontrando e se preparando.  
realidades sociais, através da 

Todos são convidados a participar 
criação de estruturas mais justas e 

deste grande mutirão, a estar 
h u m a n a s .  T e m  c o m o  

presentes com seus grupos, seus 
fundamentações três fontes: a 

trabalhos, faixas, cartazes, de 
Pessoa e o Evangelho de Jesus 

forma organizada. Por isso, é 
Cristo, a Doutrina Social da Igreja e 

importante que as pessoas 
a Vida e Obra de seu fundador 

participem de todo o processo de 
Adolfo Kolping. Realiza formação 

preparação. 
profissional e humana, no apoio a 
pequenos empreendimentos de 
trabalhadores autônomos e a 
pequenos produtores rurais,  Cuidando da Saúde - Celia 
incentiva a participação dos Maria de Lima Raulino, 
trabalhadores em associações e coordenadora, 99739406; 3236 
organizações que defendam seus 6505, celiaraulino@hotmail.com;

III Festa da Vida

Foram definidas as seguintes 
tendas:
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Povo Afrodescendente - motivação. Contato: Angerlânia, 
Cristina França, coordenadora,  9645 2568.
8750 2708,  ; b) Equipe de Infra-estrutura. 

Contato: Maria Gorete de Almeida, Criança e Adolescente - Joana 
3223 0836;  9603 3709.D'Arc G. de Oliveira, 
c) Equipe de Produção e coordenadora, 3032 2892;
Animação. Contato: Maria da 

Dependência Química - Antonia 
Conceição de Almeida, 9604 3313.

Bibiana, coordenadora,  8766 
d) Equipe de Coordenação 

3882;
Geral. Contato: Junior Mendonça, 

Terra, água e meio ambiente - 9633 4141.
Rita de Cássia Camurça, 4141 
7112;  9963 0945. Roselia Folmann, da equipe de 

coordenação.Q u e r e m o s  c o n t i n u a r  
enriquecendo e ampliando a lista 
das entidades, grupos, pastorais, 
mov imen tos ,  Ongs . . .  que  
trabalham em Defesa da Vida. A Igreja Católica quer levar a 
Nosso desejo é mapear todas as sociedade a defender e a promover 
e n t i d a d e s  p a r a  t e r m o s  a vida humana, desde a sua 
conhecimento da dimensão e concepção até a sua morte natural. 
abrangência desta grande causa. Para atingir este objetivo, segundo 
Os grupos ainda não inscritos e a CF de 2008, a Igreja quer: 
interessados em participar, devem desenvolver uma concepção de 
preencher um formulário que se pessoa (antropologia integral) 
encontra na seguinte página c a p a z  d e  f u n d a m e n t a r  

 e a d e q u a d a m e n t e ,  s e m  
e n v i á - l o  p a r a  reducionismos, as ações em defesa 

da vida humana; fortalecer a 
, ou simplesmente entrar família como espaço primeiro da 

em contato com o Secretariado de defesa da vida, através da 
Pastoral (85) 3388 8701 (Rosélia maternidade e da paternidade 
ou Hilda). responsáveis, do acolhimento aos 

idosos, doentes e sofredores; 
Já há uma agenda de reuniões das fomentar a cultura da vida, por 
equipes de trabalho. meio da educação, para o 
a) Equipe de comunicação e 

.franca7926@oi.com.br

www.arquidiocesedefortaleza.org.br

secretariadodepastoral@arquidiocesedefort
aleza.org.br

A Sacralidade da Vida
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desenvolv imento p leno da cons ide rados  i n fe r i o res  e  
afetividade, a co-responsabilidade defeituosos (cf. op.cit. p.48). É 
entre homem e mulher, e a neste processo que embriões que 
sol idar iedade entre todos; não sejam do sexo preferido dos 
trabalhar em unidade com pessoas pais são eliminados. Nas aulas de 
de diversas posições culturais e biologia no colégio aprendemos 
diferentes religiões na busca da que a vida humana começa no 
promoção da vida; desenvolver exato momento da fecundação, 
nas pessoas a consciência crítica q u e  é  a  p e n e t r a ç ã o  d o  
diante das estruturas que geram a espermatozóide no óvulo. Desde a 
morte e promovem a manipulação fecundação até a morte natural, os 
e comercialização da vida humana processos vitais acontecem de 
e apoiar políticas públicas que f o rma  i n t e r na ,  c on t í n ua ,  
garantam a promoção e defesa da coordenada e gradual. A fase de 
vida. Alguns dos temas mais zigoto, de embrião, do feto etc., 
importantes para a defesa da vida são etapas que caracterizam 
humana na atualidade se referem diferentes estágios de sua vida, 
a questões que afetam a a s s i m  c o m o  a  i n f â n c i a ,  
reprodução humana, como o adolescência, maioridade e velhice 
aborto (a matança de um ser são etapas de sua vida após o 
humano em potência) e a nascimento. O zigoto é um sujeito 
reprodução assistida (bebê de individual, espécie humana com 
proveta), as células-tronco (às possibilidade de desenvolvimento. 
vezes, matança do embrião). Sendo um bem em si, deve ser 
Podemos incluir aqui também a respeitado no plano ético e 
eugenia que consiste em verificar o protegido no plano jurídico, 
sucesso da fecundação, antes da qualquer que tenha sido sua 
transferência do embrião para o origem. “A avaliação moral do 
útero. Nesta oportunidade faz-se o aborto provocado deve aplicar-se 
exame genético em uma ou mais também às diferentes formas de 
células para diagnosticar possíveis intervenção sobre os embriões 
doenças (como a síndrome de humanos,  mesmo quando,  
Down). Se comprovados, os aparentemente, visa a um bem, 
embr iões  são  e l im inados ,  como a pesquisa para a cura de 
“descartados”. Essa seleção é doenças.
e v i d e n t e m e n t e  e u g ê n i c a :  Além do início há também no 
e l im i na ção  do s  emb r i õ e s  crepúsculo da vida outra ameaça 
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na forma de eutanásia que é o indireto”. Segundo o Catecismo da 
homicídio direto e deliberado de Igreja Católica “a vida humana 
um ser humano, às vezes, deve ser respeitada e protegida de 
praticado por médicos. Há maneira absoluta a partir do 
eutanásia neonatal e infantil, onde momento da concepção. Desde o 
em alguns países da Europa é pr imeiro momento de sua 
permitido deixar morrer recém- existência, o ser humano deve ver 
nascidos de até 24 semanas de reconhecido os seus direitos de 
gestação, mesmo que haja pessoa, entre os quais o direito 
esperança de sobrevivência. inviolável de todo ser inocente à 
Recém-nascidos com problemas vida. (CIC, 2270). A Sagrada 
graves de saúde ou com Escritura não tem referências 
deficiências congênitas são diretas e explícitas para o tema do 
eliminados assim. aborto. Os textos às vezes citados, 

A avaliação moral do aborto e tanto do Antigo como do Novo 
da eutanásia é feita pelo Magistério Testamento (Ex 21, 22-23; Gl 5, 
eclesiástico e apoiada pela reflexão 20; Ap 9, 21; 21, 8-22), não 
teológica. A doutrina da Igreja contêm um ensino direto e claro 
Católica sobre a moralidade do sobre o aborto. Contudo a Sagrada 
aborto e da eutanásia é clara e Escritura oferece uma cosmovisão 
taxativa. Fundamenta-se na decididamente em favor da vida. 
doutrina da Bíblia sobre a vida Tal cosmovisão pode ser aplicada 
humana, na tradição cristã e coerentemente à real idade 
também na própria razão. Pode-se concreto do aborto (cf. Declaração 
formular nestes três pontos: (i) sobre o aborto da Sagrada 
Todo ser humano – inclusive o bebê Congregação para a Doutrina da 
no seio materno – tem o direito à Fé, No. 5, 1974). Portanto, para a 
vida que lhe vem imediatamente Igreja Católica e a maioria das 
de Deus, não dos pais nem de Igrejas Evangélicas a vida é 
qualquer autoridade humana; (ii) sacrossanta e inviolável mesmo 
Não existe pessoa nem autoridade quando é a do embrião no ventre 
humana com o título válido ou uma materno.
indicação suficiente – médica, Pe. Dr. Brendan Coleman Mc 
eugenésica, social, moral – para Donald - Redentorista e Assessor 
uma disposição deliberada sobre da CNBB, Reg. NE1
uma vida inocente; (iii) Apenas se 
justifica o chamado “aborto 

37Boletim Informativo - agosto de 2011



NÃO NASCER EM 
VÃO

vocação, de tal maneira, que 
desejam tomar como suas as 
palavras de Cícero, na certeza de 

Todo ser humano, por decisão q u e  n o  f i n a l  c h e g a r á  à  
de Deus, entra neste mundo, com recompensa, promessa do próprio 
uma vocação,  p r ime i ra  e  Deus. É claro que as pessoas 
fundamental, que é a sua própria procuram tesouros de felicidade, 
existência. Vocação para ser gente, bem estar e realização. Agora, uma 
para ser criatura humana. Por isso coisa é importante e necessária, 
mesmo é muito importante pensar ter clara consciência do tesouro 
naquilo que nos é proposto durante que está escondido, dentro de nós.
a trajetória de nossa vida. Cícero, o Quando afirmamos que a vida 
maior orador romano, ao tratar não foi em vão é porque temos na 
sobre a idade da vetustez, que mente a recompensa, que supõe o 
significa mais do que velhice ou merecimento, frequente nas 
idade avançada, quer dizer palavras e ações de Jesus, ao falar 
reverência e respeitabilidade, da vida eterna como uma 
afirmou: “Vivi de tal forma, que promessa, como uma dádiva do Pai 
sinto não ter nascido em vão”. Já para os que nele professam sua fé. 
Dom Helder Câmara gostava de É um dom, que de alguma maneira 
dizer: “Feliz da pessoa que é preciso ser conquistado, tendo na 
atravessa a vida tendo mil razões mente e no coração o que disse 
para viver”. À medida que a pessoa Jesus: “Caríssimos, desde já 
humana entende que é necessário somos filhos de Deus, mas nem 
percorrer com muita disposição o sequer se manifestou o que 
s e u  p e r c u r s o  n a t u r a l ,  seremos! Sabemos que, quando 
interiormente cresce, encontra-se Jesus se manifestar, seremos 
consigo mesma e se integra na semelhantes a ele” (1Jo 3, 1-2)
comunidade em que reside, dando Pessoas que vivem assim 
sua contribuição através do compreendem em profundidade o 
serviço, do anúncio e do Reino de Deus, na sua beleza e na 
testemunho. sua preciosidade, como tão bem 

Concretamente, constatamos nos assegura o Filho de Deus: "O 
esse tipo de procedimento, com Reino dos céus é semelhante a um 
facilidade em nossas comunidades, tesouro escondido num campo. Um 
que nos faz compreender as homem o encontra e o mantém 
pessoas que querem viver a sua escondido. Depois, cheio de 
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alegria, ele vai, vende tudo o que confiança e expectativas nas 
tem e compra aquele campo” (Mt, pessoas ,  o  r i s co  de  nos  
13, 44). Para vivermos bem, na decepc ionarmos é grande.  
concórdia e em harmonia com Podemos pensar o Reino de Deus 
Deus, com o mundo e com nossos como um jardim. No jardim, no 
semelhantes, urge perseguir esse dizer do poeta Mário Quintana, “o 
ideal, preenchendo nosso coração, segredo é não cuidar das 
sedento e ávido de felicidade. borboletas, mas sim do jardim, 

O Reino nos aponta para a para que as borboletas venham até 
eternidade. É tarefa nossa fazer de você”. Por analogia, segredo é 
tudo, mas de tudo mesmo para cuidar do tesouro, um maravilhoso 
descobrir seu valor inigualável, dom, que é o próprio Deus.
maior tesouro que podemos É deste modo que haverá 
encontrar como aspiração mais mais gente querendo usar seus 
profunda, porque nele está nossa dons e talentos, não para explorar 
motivação e nossa razão pela qual seus semelhantes, mas para fazer 
somos capazes de compreender e o bem, como uma esperança de ver 
discernir o relativo do absoluto, de seus sonhos, utopias de um mundo 
compreender os mistérios do Reino j u s t o ,  t e r no  e  s o l i d á r i o ,  
como dom gratuito, e, por isso transformado em realidade.  
mesmo,  o  no s so  e s f o r ç o  Pensemos na célebre frase do 
gigantesco de sempre mais tê-lo grande Santo Agostinho “Meu 
conosco. coração está inquieto, enquanto 

S ã o  M a t e u s ,  n o  s e u  em vós não descansar”, seguros de 
Evangelho, usa a expressão “reino que não nascemos em vão
dos céus” mais de trinta vezes, Padre Geovane Saraiva, 
querendo dizer, quase sempre: Pároco de Santo Afonso
“Arrependei-vos, porque está 

  próximo o reino dos céus” (Mt 3, 
Telefone (85)3223-87852). Descobrir os mistérios do Reino 

significa ter mente, ouvidos e olhos 
abertos para o novo, para o que 
ainda não conhecemos e que não 
d e v e m o s  c o l o c a r  n o s s a s  
seguranças e convicções, no nosso 
modo de pensar e agir, como algo 
absoluto. Quando depositamos 

pegeovane@paroquiasantoafonso.or
g.br http://twitter.com/pegeovane
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Dia ........Hora ......Evento ..........................................................................................................................Local

1 a 13 ........ Viagem do Arcebispo Itália 
15 ...............14h00min Caminhada com Maria (IX) N. Assunção à Catedral
16 ...............18h30min Missa no Seminário Arquidiocesano São José – Teologia Castelão, Fortaleza 
................... Encontro com os seminaristas de 4º. Ano Castelão, Fortaleza
17 ...............6h30min Missa de Santa Beatriz da Silva Mosteiro Concepcionista
...................18h20min Missa no Seminário Arquidiocesano São José – Filosofia Antônio Bezerra, 
................... Encontro com os seminaristas de 3º. Ano Antônio Bezerra, 
18 a 21 ....... Visita Pastoral Missionária na Paróquia N. Sra. da Conceição Guanacés, Cascavel
23 ...............8h00min Audiências Resid. Arquiepiscopal 
24 ...............9h00min Conselho Presbiteral “Maria, Mãe da Igreja” 
...................15h00min Conselho Episcopal Resid. Arquiepiscopal 
25 ...............9h00min Equipe Formadores do Seminário Propedêutico Henrique Jorge 
...................17h30min Conselho Econômico Arquidiocesano Cúria Metropolitana
26 ...............9h00min Equipe Diaconato Permanente Resid. Arquiepiscopal 
27 ...............15h00min Missa na Jornada Vocacional Montese, Fortaleza
28 ...............8h00min Missa na TVC Dionísio Torres, Fortaleza
29 ............... Confraternização do Clero da Arquidiocese de Fortaleza a definir!
30 ...............8h00min Audiências Resid. Arquiepiscopal
31 ...............8h00min Audiências Resid. Arquiepiscopal 

30/08 a 08/09 REM Sagrada Família: Festa da padroeira N. S. da Penha Maranguape
1 .................8h30 REM São José: Reunião dos Presbíteros Centro de Pastoral
2 a 4 ........... NE 1 – Catequese regional: Seminário bíblico
3 .................8h RE Praia São Pedro e São Paulo: Reunião do Setor Juventude Guanacés
3 .................8 a 16h RE Praia São Pedro e São Paulo: Encontrão das Comunidades Cascavel
3 .................8h30 a 16h REM São José: Liturgia – Retiro. Paróquia de Fátima
3 .................8h REM Sagrada Família: Enc. pastoral do dizimo (coord. paroquiais) Escritório da Região
3 .................8h REM N Sra dos Prazeres: Formação Centro P. de Caucaia
3 .................14h30 REM N Sra da Assunção: PASCOM – coordenação Quintino Cunha
3 .................15h Pastoral Familiar: Reunião do Conselho Arquidiocesano Centro de Pastoral
3 ................. Pastoral da Sobriedade: Reunião da Equipe de Coordenação Paroquial ..........Centro Pastoral
3 ................. REM Bom Jesus dos Aflitos: Reunião do MESC São Raimundo
3 ................. REM Bom Jesus dos Aflitos: Reunião  das Prioridades Pastorais Sala da Região
4 ................. II CONGRESSO DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO
4 a 14 ......... REM Sagrada Família: Festa do co-padroeiro Santo Cruzeiro Guaiúba
5 .................17h Pastoral do Povo da Rua: reunião da coordenação Centro de Pastoral
6 .................8h RE Praia São Pedro e São Paulo: Encontro dos Padres Aquiraz
6 .................9h Arquidiocese: Conselho Episcopal Residência Episcopal

Agenda do Arcebispo - julho 2011

Agenda-Arquidiocese - Setembro de 2011
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6 .................14h Pastoral do Menor: Reunião da Coordenação Centro de Pastoral
6 .................17h30 Arquidiocese: Conselho Econômico Cúria Metropolitana
7 .................8h REM N Sra dos Prazeres: 2º Grito dos Excluídos Caucaia
9 a 11 ......... Juventude Missionária: Encontro de Líderes - ELJUMI Nível II
10 ...............8h REM Sagrada Família: Coordenação dos MESCs das paróquias Escritório da Região
10 ...............8 a 12h RE Sertão São Francisco: Enc. de Cat. com todos os catequistas Canindé
10 ...............8h Pastoral do Povo da Rua: Retiro dos moradores de rua
10 ...............8h30 REM N Sra da Assunção: Reunião das (os) secretárias (os) - Lazer 
10 ...............8h30 REM São José: Reunião da Comissão Vida e Família Centro de Pastoral
10 ...............9h REM N Sra dos Prazeres: Pastoral do Dizimo Centro P. de Caucaia
10 ...............9h Catequese Arquidiocesana: Reunião da equipe de articulação Centro de Pastoral
10 ...............9h Pastoral do Menor: Encontro com os Grupos Centro de Pastoral
10 ...............9h Setor Universidades da Arquidiocese de Fortaleza: Reunião Centro de Pastoral
10 ...............14h Pastoral Carcerária: reunião da coordenação Centro de Pastoral
10 ...............14h30 REM N Sra da Assunção: PASCOM – visita Jardim Iracema
10 ...............14h30 REM N Sra da Conceição - Prioridade Formação:  Teologia Popular Centro de Formação
10 ...............15h REM N Sra da Conceição - Animação bíblico-catequética:
...................  Coordenação da Região Centro de Formação
10 ............... Eleição do CMF Sede do CMF
10 ............... Infância e Adolescência Missionária: Escola de Formação 
................... e Animação Missionária - “Estudo do Livro Atos dos Apóstolos” Centro de Pastoral
11................9h REM N Sra da Assunção: Prioridade Formação – coordenação Jardim Iracema
11................ Vicentinos – SSVP: Romaria a Parangaba.
12 ...............18h REM N Sra dos Prazeres: Encontro da Coordenação do Conselho da Região Sede da Região
12 a 15 ....... Encontro de Padres acima de 10 anos de ordenação Guaramiranga
14 ...............9h RE Praia São Pedro e São Paulo: Reunião da Coord. de Pastoral Guanacés
14 ...............9h Cáritas Arquidiocesana: Reunião da Comissão de Catadores
...................  – Núcleo de Base Centro de Pastoral
14 ............... Cáritas Arquidiocesana: Reunião do Fórum Lixo & Cidadania Centro de Pastoral
14 ...............19h REM São José: Reunião da Coordenação Centro de Pastoral
15 ...............14h REM Sagrada Família: Coordenação Escritório da Região
15 ...............17h REM Sagrada Família: Conselho econômico Escritório da Região
16 ............... Confraternização dos Diáconos Permanentes com Arcebispo
16 ...............9h REM N Sra dos Prazeres: Visita do Vigário ao Padre Guadalajara
16 a 18 ....... Paróquia Santo Antônio de Pádua: retiro paroquial Maraponga
17 ...............8h REM Sagrada Família: Setor II (Pajuçara, Jereissate – Timbó,
................... Maracanaú, Conj. Industrial) curso de relações humanas Conjunto Industrial
17 ...............8h REM N Sra dos Prazeres: Prioridade  Familia Centro P. de Caucaia
17 ...............8h REM N Sra dos Prazeres: Pastorais Sociais Centro P. de Caucaia
17 ...............8h REM N Sra dos Prazeres: Curso MESC Centro P. Caucaia
17 ...............8 a 16h RE Praia São Pedro e São Paulo: Escola de Formação para Agentes de Pastoral ...Guanacés
17 ...............8h30 REM São José: Reunião da PASCOM Centro de Pastoral
17 ...............8h30 Pastoral do Dízimo: Reunião da Coordenação Centro de Pastoral
17 ...............8h30 Equipe Arquidiocesana de Campanhas e COMIDI: 
................... Encontro Arquidiocesano em preparação à Campanha Missionária Centro de Pastoral
17 ...............14h REM N Sra da Assunção: MESC Pirambu
17 ...............14h Reunião com os Coordenadores da Ecafo e Presidentes dos Centrais................Sede do CMF
17 ...............14h30 REM N Sra da Assunção: PASCOM – visita Nova Assunção
17 ............... REM N Sra da Conceição, Setor 3 – Pastoral da Criança: 
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................... Articuladores de saúde Centro de Formação
18 ..............8h30 Juventude Missionária: Escola de Formação Centro de Pastoral
18 ...............8h REM Bom Jesus dos Aflitos: Pastoral do Dízimo – Encontrão do Dízimo
19 ............... Arquidiocese: Retiro do Secretariado de Pastoral
19 a 29 ....... RE Sertão São Francisco: Festa de São Miguel Arcanjo Itapebuçu
21 ...............8h30 Arquidiocese: Reunião da coordenação pastoral Centro de Pastoral
21 ...............9h Equipe de Formadores do Seminário de Filosofia Semin. de Filosofia
21 ...............19h30 Fórum Arquidiocesano de Movimentos Eclesiais: 
................... Reunião da Coordenação Residência do Arcebispo
22 ............... NE 1 – Pastoral da Criança: Missionários Auxílio dos Cristãos
22 ...............8h REM N Sra dos Prazeres: Encontro dos Padres Pecém
22 e 23 ....... Pastoral da Sobriedade: Assembléia Nacional Curitiba/PR
22 a 25 ....... Arquidiocese: Visita Pastoral à Paróquia Menino Jesus, 
................... na REM Sagrada Família Conjunto Industrial
23 ...............8h RESerra N. Sra da Palma: Encontro dos Padres Ocara  
23 e 24 ....... NE 1 – Pastoral da Criança: Formação de multiplicadores Auxílio dos Cristãos
24 ...............8h Apostolado da Oração: Reunião arquidiocesana Centro de Pastoral
24 ...............8h RE Sertão São Francisco: Conselho de Pastoral Ampliado Caridade
24 ...............8h RE Praia São Pedro e São Paulo: Encontro dos 
................... Catequistas da Região Guanacés
24 ...............8h RESerra N. Sra da Palma: Encontro da Região -CEBs Baturité
24 ...............8h30 REM São José: Conselho Econômico Centro de Pastoral
24 ...............14h30 REM N Sra da Assunção: Conselho de Leigos Carlito Pamplona
24 ...............14h30 REM N Sra da Conceição - Prioridade Formação: 
................... Curso de Teologia Popular Centro de Formação
24/9 a 4/10 . RE Sertão São Francisco: Festa de São Francisco das Chagas Canindé
25 ............... Pastoral dos Surdos: Encontrão
25 ...............8 a 12h REM São José: Formação para os Catequistas Paróquia Cristo Rei
26 a 30 ....... CNBB NE 1: CONSER Fortaleza
27 ...............19h30 Pastoral Familiar: Reunião da Comissão Arquidiocesana Centro de Pastoral
28 ...............9h Comissão do Fundo Arquidiocesano de Solidariedade Centro de Pastoral
30 ...............8h30 RE Sertão São Francisco: Encontro da equipe do catecumenato
................... com os coord. de batismo, catequese e crisma das paróquias. Canindé
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 Contribuição Paroquial - JULHO/2011

43Boletim Informativo - agosto de 2011

H I S T Ó R I C O

REGIÃO - SÃO JOSÉ Último mês

REFERENTE  VALOR RECEBIDO REFERENTE  VALOR

01- N.Sra.Lourdes,Dunas jun/11 951,60      jun/11 jun/11 285,48      

02- São Benedito jun/11 1.771,70   jun/11 jun/11 531,51      

03- Navegantes jul/11 1.392,65   jul/11 jul/11 417,79      

04- Catedral jun/11 940,20      jun/11 jun/11 470,10      

05- Cidade 2000 jun/11 191,63      jun/11 jun/11 54,48        

06- Cristo Rei jun/11 3.261,70   jun/11 jun/11 978,51      

07- Fátima jul/11 14.268,58 jul/11 jul/11 7.134,29   

08- Monte Castelo jun/11 3.130,39   jun/11 jun/11 1.565,20   

09- Mucuripe jun/11 2.655,44   jun/11 jun/11 1.327,72   

10- Patrocinio jul/11 1.806,00   jun/11 jul/11 813,00      

11- Santa Luzia jun/11 3.454,64   jun/11 jun/11 1.727,32   

12- São Vicente de Paulo jun/11 7.571,30   jun/11 jun/11 3.785,66   

13- Sag.Coração de Jesus jun/11 1.505,50   

14- N.Sra. Da Paz jun/11 14.821,26 jun/11 jun/11 3.536,38   

15- N.Sra. Do Carmo jun/11 1.939,62   jun/11 jun/11 969,81      

16- N.Sra. Dos Remédios jun/11 1.317,07   jun/11 jun/11 395,12      

17- Tauape jun/11 1.289,80   jun/11 jun/11 386,94      

18- São Gerardo jun/11 3.645,77   jun/11 jun/11 1.822,88   

19- Piedade abr/11

20- Parquelandia jun/11 1.644,60   jun/11 jun/11 822,30      

21- N.Sra.das Dores jun/11 2.296,20   jun/11 jun/11 688,86      

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

23- Cap.São José - Papicu jun/11 1.140,46   jun/11 jun/11 342,14      

24- Cap.Men.J. de Praga jul/11 300,00      

25- Reitoria S.Judas Tadeu jul/11 1.240,30   jul/11 jul/11 372,09      

26- Igreja da Prainha

27- Praia Futuro jun/11 633,20      jun/11 jun/11 99,96        

TOTAL  1 73.639,61 TOTAL  1 28.527,54 

Recebido em julho/2011 Recebido em julho/2011

COMISSÃO  DO  CLEROMITRA DE FORTALEZA
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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 Mai-jun/11 1.331,86     jun/11 Mai-jun/11 399,55      

02- Planalto do Pici jun/11

03- Nazaré e Capelas jun/11 5.206,40     

04- Vila União jun/11 1.682,58     jun/11 jun/11 841,29      

05- Parangaba jun/11 6.684,12     jun/11 jun/11 3.160,68   

06- S.Raimundo Nonato mai/11

07- São Pio X jun/11 1.731,06     jun/11 jun/11 865,53      

08- Bom Jardim jun/11 2.055,88     jun/11 jun/11 1.027,94   

09- Henrique Jorge jun/11 1.983,67     jun/11 jun/11 595,10      

10- João XXIII Jul/10 e jun/11 7.436,52     jun/11 Jul/10 e jun/11 2.230,96   

11- N.Sra.Aparecida mar/maio e jun/11 4.895,94     jun/11mar/maio e jun/11 2.237,57   

12- N.Sra.de Salete mai/11

13- Sta. Paula Francinete mai/11

TOTAL  2 33.008,03     TOTAL  2 11.358,62 

01- Barra do Ceará jun/11 484,50        

02- Granja Portugal mar/11

03- Alvaro Weyne mai/11

04- Genibaú jun/11 852,57        jun/11 jun/11 255,77      

05- N.Sra.Assunção jun/11 3.647,66     jun/11 jun/11 1.595,90   

06- Antonio Bezerra jun/11 3.188,39     jun/11 jun/11 1.594,19   

07- Carlito Pamplona jun/11 4.706,59     jun/11 jun/11 2.353,30   

08- Conjunto Ceará jun/11

09- Cristo Redentor jun/11 1.671,48     jun/11 jun/11 835,74      

10- Jardim Iracema Mai-jun/11 Festa 4.221,10     jun/11 mai-jun/11;Festa 798,03      

11- Pirambu jun/11 1.022,00     jun/11 jun/11 306,60      

12- S.Pedro e S.Paulo jun/11 1.951,60     jun/11 jun/11 585,48      

13- Vila Velha jun/11 734,67        jun/11 jun/11 220,00      

TOTAL  3 22.480,56     TOTAL  3 8.545,01   

 

Recebido em julho/2011 Recebido em julho/2011

NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO

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

N.SRA. DA CONCEIÇÃO Último mês

REFERENTE  VALOR RECEBIDO REFERENTE  VALOR

01- Aerolandia jun/11 1.395,00     Janeiro/2007

02- Manoel Sátiro jun/11 1.210,00     jun/11 jun/11 363,00      

03- N.Sra. Da Glória mai/11 11.015,00   mai/11 mai/11 5.507,50   

04- Alto Alegre(08-12/10..01/11 jun/11 2.523,82     jun/11 jun/11 263,13      

05- Dias Macedo jun/11 2.548,34     jun/11 jun/11 1.152,22   

06- Eusébio jun/11 e Festa 2.217,05     jun/11 jun/11 991,72      

07- Lagoa Redonda jun/11 1.022,94     jun/11 jun/11 306,88      

08- Ssma. Trindade jun/11 3.122,88     jun/11 jun/11 936,86      

09- Maraponga Mai- jun/11 Festa 6.358,53     jun/11 Mai- jun/11 Festa 1.907,56   

10- Messejana Mai/10

11- Mondubim jun/11 2.566,60     Mai/10

12- São Diogo,Cajazeiras Mai-jun/11 2.019,00     jun/11 Mai-Jun/11 605,70      

13- São João Eudes jun/11 2.756,48     jun/11 jun/11 1.378,25   

14- São José, Edson Queiroz jun/11 1.818,33     jun/11 jun/11 545,50      

15- Sag.Cor.de Jesus/Stª Luzia jun/11 500,27        jun/11 jun/11 150,09      

16- Parque Santa Maria jun/11 455,03        jun/11 jun/11 136,50      

17- Parque Dois Irmãos jun/11 2.017,89     jun/11 jun/11 605,37      

18- Tancredo Neves Fev.a jun/11 4.915,83     jun/11 Fev.a jun/11 1.944,23   

19- Conjunto Palmeira jun/11 2.006,90     jun/11 jun/11 602,07      

20- do Seminário Seráfico jun/11 536,20        

TOTAL  4 51.006,09      TOTAL  4 17.396,58    

 

01- Icarai mar/11

02- Araturi mai/11 e Festa 1.619,99       mai/11 mai/11 331,33      

03- Conj.Marechal Rondon

04- Parque Potira jun/11 1.304,53     jun/11 jun/11 391,36      

05- Parque Guadalajara jun/11

06- Parque Tabapuá jun/11 1.002,80     jun/11 jun/11 300,84      

07- Capuan jun/11 2.164,93     jun/11 jun/11 230,84      

08- Caucaia mai/11

NOSSA SENHORA DOS PRAZERES

MITRA DE FORTALEZA COMISSÃO  DO  CLERO

Recebido em julho/2011 Recebido em julho/2011
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H I S T Ó R I C O

N.SRA. DOS PRAZERES Último mês

(c o n t i n u a ç ã o ) REFERENTE  VALOR RECEBIDO REFERENTE  VALOR

09- São Gonç.do Amarante mai/11

10- Nova Metropole jun/11 1.412,47     jun/11 jun/11 423,74      

11- Pecem jun/11 1.771,40     jun/11 jun/11 225,28      

TOTAL  5 9.276,12     TOTAL  5 1.903,39   

01- Guaiuba jun/11 Festa 2.332,72     jun/11 jun/11 382,97      

02- Itaitinga jun/11 1.374,89     jun/11 jun/11 412,47      

03- Maranguape jun/11;compl.Maio 2.396,57     jun/11 jun/11;compl.Mai 1.198,29   

04- Maracanaú jun/11 3.846,33     jun/11 jun/11 1.923,16   

05- Pacatuba fev/11

06- Pajuçara jun/11 4.303,35     jun/11 jun/11 2.151,65   

07- Tabatinga fev/11

08- Conj.Industrial jun/11 2.058,02     jun/11 jun/11 1.029,01   

09- Jereissati-Timbó mai/11 1.346,49     mai/11 mai/11 403,95      

TOTAL  6 17.658,37   TOTAL  6 7.501,50   

SÃO PEDRO E S.PAULO

01- Aruarú jun/11 497,19        jun/11 jun/11 149,16      

02- Horizonte jun/11 3.484,20     jun/11 jun/11 1.742,10   

03- Aquiraz jun/11 1.108,49     jun/11 jun/11 332,55      

04- Beberibe jun/11 1.397,47     jun/11 jun/11 419,24      

05- Cascavel jun/11 2.274,66     jun/11 jun/11 1.137,33   

06- Chorozinho jun/11 849,72        jun/11 jun/11 254,92      

07- Guanacés Jul/2009

08- Pacajus jun/11 3.067,98     jun/11 jun/11 1.533,99   

09- Parajurú abr/11

10- Pindoretama jun/11 1.788,32     jun/11 jun/11 894,16      

11- Pitombeiras jun/11 e Festa 1.243,69     jun/11 jun/11 102,87      

12- Sucatinga jun/11 797,66        jun/11 jun/11 239,30      

13- Tapera jun/11 1.510,97     jun/11 jun/11 453,30      

TOTAL  7 18.020,35   7.258,92   

MITRA DE FORTALEZA COMISSÃO  DO  CLERO

Recebido em julho/2011 Recebido em julho/2011

REGIÃO SAGRADA FAMILIA
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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 jun/11

02- Antonio Diogo jun/11 903,07        jun/11 jun/11 270,92      

      Antonio Diogo (acordo)

03- Aracoiaba jun/11 1.722,77     jun/11 jun/11 436,62      

04- Aratuba jun/11 1.049,85     jun/11 jun/11 314,95      

05- Barreira jun/11 2.130,99     jun/11 jun/11 245,66      

06- Baturité jun/11 2.622,11     jun/11 jun/11 1.311,05   

07- Ideal jun/11 568,81        jun/11 jun/11 170,64      

08- Ocara jun/11 1.325,14     jun/11 jun/11 397,54      

09- Pacoti jul/11 691,58        jul/11 jul/11 207,47      

10- Palmacia jun/11 864,07        jun/11 jun/11 259,22      

11- Redenção jun/11 1.352,85     jun/11 jun/11 405,86      

12- Mulungú jun/11 194,50        jun/11 jun/11 58,35        

13- Guaramiranga Maio e jun/11 1.380,50     jun/11Maio e jun/11 414,15      

TOTAL  8 14.806,24   TOTAL  8 4.492,43   

SÃO FCO. DAS CHAGAS

01- Caiçara jun/11 569,47        jun/11 jun/11 170,84      

02- Canindé abr/11

03- Caridade mai/11

04- Itapebuçu jun/11 867,38        jun/11 jun/11 260,22      

05- Paramoti jul/11; Festa 3.657,98     jul/11 jul/11 197,39      

 TOTAL  9 5.094,83     TOTAL  9 628,45      

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

01. Região São José JUL/2011 73.639,61   JUL/2011 28.527,54 

02. Bom Jesus dos Aflitos JUL/2011 33.008,03    JUL/2011 11.358,62 

03. N.Sra. Da Assunção JUL/2011 22.480,56   JUL/2011 8.545,01   

04. N.Sra. Da Conceição JUL/2011 51.006,09   JUL/2011 17.396,58 

05. N.Sra. Dos Prazeres JUL/2011 9.276,12     JUL/2011 1.903,39   

06- Sagrada Familia JUL/2011 17.658,37   JUL/2011 7.501,50   

07- São Pedro e S.Paulo JUL/2011 18.020,35   JUL/2011 7.258,92   

08- N.Sra. Da Palma JUL/2011 14.806,24   JUL/2011 4.492,43   

09- São Fco. das Chagas JUL/2011 5.094,83      JUL/2011 628,45      

 TOTAL  244.990,20   TOTAL  87.612,44    

MITRA DE FORTALEZA COMISSÃO  DO  CLERO

Recebido em julho/2011 Recebido em julho/2011

C O M P E T Ê N C I A
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H I S T Ó R I C O

RESUMO  DO  RETORNO  RECEBIDO EM JULHO/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% 6.124,76     

02. Região Metrop.- Bom Jesus dos Aflitos 10% 6.124,76     

03. Região Metrop.- N.Sra. Da Assunção 10% 6.124,76     

04. Região Metrop.- N.Sra. Da Conceição 10% 6.124,76     

05. Região Metrop.- N.Sra. Dos Prazeres 10% 6.124,76     

06- Região Metrop.- Sagrada Familia 10% 6.124,76     

07- Região Praia -   São Pedro e S.Paulo 10% 6.124,76     

08- Região Serra -   N.Sra. Da Palma 10% 6.124,76     

09- Região Sertão - São Fco. das Chagas 10% 6.124,76     

10- Fundo de reserva 10% 6.124,76     

TOTAL  DO  RETORNO 61.247,55     

H I S T Ó R I C O

OUTRAS  CONTRIBUIÇÕES          RECEBIDO  EM JULHO / 2011

                       REFERENTE                            VALOR

01. Comunidade Católica Shalom jul/11 6.500,00        

02. COT - Comunidade Obreiros da Tardinha 

03. Comunidade C. Anuncia-me

04. Comunidade C. Face de Cristo

05. Comunidade C. S.O.S. de Deus

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

07. FAMEC

08. Casa de São Francisco 

09. Comunidade Católica Recado

RECEBIDO  DE  01 a  31/07/2011 TOTAL DE OUTRAS 6.600,00       
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