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Nesta Edição

etembro é para a Igreja no 
Brasil o mês da Bíblia. Todos So s  a n o s  e s t e  m ê s  é  

oportunidade para maior contato, 
conhecimento, valorização e 
vivência da Palavra de Deus contida 
neste Livro único da revelação. 
Repete-se um cântico em nossas 
comunidades: “A Bíblia é a Palavra 
de Deus semeada no meio do Povo, 
que  c resceu ,  c resceu  e  s e  
transformou, ensinando a viver um 
mundo novo!” Nesta oportunidade não poderíamos deixar de retomar a Exortação 
Apostólica pós Sínodo dos Bispos de 2008, escrita pelo Papa Bento XVI e que 
reapresenta a Palavra do Senhor para toda a Igreja, em sua riqueza de vida e de missão 
- (Do Editorial)
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 Editorial:
“Verbum Domini”

etembro é para a Igreja no Brasil De ixemos  o  Papa  nos  fa l a r  
o mês da Bíblia. Todos os anos diretamente...Seste mês é oportunidade para <<1. A PALAVRA DO SENHOR 

maior contato, conhecimento, permanece eternamente. E esta é a 
valorização e vivência da Palavra de palavra do Evangelho que vos foi 
Deus contida neste Livro único da anunciada » (1 Pd 1, 25; cf. Is 40, 8). 
revelação. Repete-se um cântico em Com esta citação da Primeira Carta de 
nossas comunidades: “A Bíblia é a São Pedro, que retoma as palavras do 
Palavra de Deus semeada no meio do profeta Isaías, vemo-nos colocados 
Povo, que cresceu, cresceu e se diante do mistério de Deus que Se 
transformou, ensinando a comunica a Si mesmo por 
viver um mundo novo!” Nesta meio do dom da sua Palavra. 
oportunidade não poderíamos E s t a  P a l a v r a ,  q u e  
deixar de retomar a Exortação permanece eternamente, 
Apostólica pós Sínodo dos entrou no tempo. Deus 
Bispos de 2008, escrita pelo pronunciou a sua Palavra 
Papa Bento XVI e que eterna de modo humano; o 
reapresenta a Palavra do seu Verbo « fez-Se carne » 
Senhor para toda a Igreja, em (Jo 1, 14). Esta é a boa nova. 
sua riqueza de vida e de Este é o anúncio que 
missão. Recordamo-nos da parábola atravessa os séculos, tendo chegado 
que Jesus nos deu: “O Reino dos Céus até aos nossos dias. A XII Assembleia 
é como um grão de mostarda que Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, 
alguém pegou e semeou no seu que se efetuou no Vaticano de 5 a 26 

32campo.  Embora seja a menor de de Outubro de 2008, teve como tema A 
todas as sementes, quando cresce, Palavra de Deus na vida e na missão da 
fica maior que as outras hortaliças e Igreja. Foi uma experiência profunda 
torna-se um arbusto, a tal ponto que de encontro com Cristo, Verbo do Pai, 
os pássaros do céu vêm fazer ninhos que está presente onde dois ou três se 

33em seus ramos”.  E contou-lhes mais encontram reunidos em seu nome (cf. 
uma parábola: “O Reino dos Céus é Mt 18, 20). Com esta Exortação 
como o fermento que uma mulher apostólica pós-sinodal, acolho de bom 
pegou e escondeu em três porções de grado o pedido que me fizeram os 
farinha, até que tudo ficasse Padres de dar a conhecer a todo o Povo 
fermentado”. (Mt 13, 31-33) A Palavra de Deus a riqueza surgida naquela 
de Deus é semeada no coração da reunião vaticana e as indicações 

1 Cf. humanidade. Pequenino meio para tão emanadas do trabalho comum.  
Propositiogrande fim – o Reino de Deus!  Nesta linha, pretendo retomar 
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tudo o que foi elaborado pelo Sínodo, entre nós, devemos ser anunciadores 
tendo em conta os documentos deste dom. Nesta perspectiva 
apresentados: os Lineamenta, o querigmática, a assembleia sinodal foi 
Instrumentum laboris, os Relatórios um testemunho para a Igreja e para o 
ante e post disceptationem e os textos mundo de como é belo o encontro com 
das intervenções, tanto os que foram a Palavra de Deus na comunhão 
lidos na sala como os apresentados in eclesial. Portanto, exorto todos os fiéis 
scriptis, os Relatórios dos Círculos a redescobrirem o encontro pessoal e 
Menores e os seus debates, a comunitário com Cristo, Verbo da Vida 
Mensagem fi nal ao Povo de Deus e que Se tornou visível, a fazerem-se 
sobretudo algumas propostas seus anunciadores para que o dom da 
específicas (Propositiones), que os vida divina, a comunhão, se dilate cada 
Padres consideraram de particular vez mais pelo mundo inteiro. Com 
relevância. Desejo assim indicar efeito, participar na vida de Deus, 
algumas linhas fundamentais para Trindade de Amor, é a alegria completa 
uma redescoberta, na vida da Igreja, (cf. 1 Jo 1, 4). E é dom e dever 
da Palavra divina, fonte de constante imprescindível da Igreja comunicar a 
renovação, com a esperança de que a alegria que deriva do encontro com a 
mesma se torne cada vez mais o Pessoa de Cristo, Palavra de Deus 
coração de toda a atividade eclesial. presente no meio de nós. Num mundo 
Para que a nossa alegria seja perfeita que frequentemente sente Deus como 

2. Quero, antes de mais nada, supérfluo ou alheio, confessamos 
recordar a beleza e o fascínio do como Pedro que só Ele tem « palavras 
renovado encontro com o Senhor de vida eterna » (Jo 6, 68). Não existe 
Jesus que se experimentou nos dias da prioridade maior do que esta: reabrir 
assembléia sinodal. Por isso, fazendo- ao homem atual o acesso a Deus, a 
me eco dos Padres, dirijo-me a todos Deus que fala e nos comunica o seu 
os fi éis com as palavras de São João na amor para que tenhamos vida em 
sua primeira carta: « Nós vos abundância (cf. Jo 10, 10). (Exortação 
anunciamos a vida eterna, que estava Apostólica Verbum Domini, Papa Bento 
no Pai e que nos foi manifestada – o XVI)>>
que vimos e ouvimos, isso vos Poderemos ainda penetrar em 
anunciamos, para que também vós toda a riqueza dos ensinamentos sobre 
tenhais comunhão conosco. Quanto à a Palavra do Senhor, continuando a 
nossa comunhão, ela é com o Pai e com leitura de toda a Exortação Apostólica 
seu Filho Jesus Cristo » (1 Jo 1, 2-3). O Verbum Domini. Nela encontraremos 
Apóstolo fala-nos de ouvir, ver, tocar e as luzes necessárias para a vida e a 
contemplar (cf. 1 Jo 1, 1) o Verbo da missão da Igreja no hoje de nossa 
Vida, já que a Vida mesma se história. 
manifestou em Cristo. E nós, 
chamados à comunhão com Deus e 

+ José Antonio Ap. Tosi Marques
Arcebispo Metropolitano
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 Nomeações e Provisões de AGOSTO de 2011
1.Provisão para os membros Paróquia Santa Cecília - Bom 
do Conselho Econômico - Jardim, Fortaleza - 23 08 11. 
Área Pastoral Barra do Ceará 8.Autorização para Santa 
- 17 08 11. Reserva - Capela Nossa 
2.U s o  d e  O r d e m  n a  Senhora do Carmo - Sítio 
Arquidiocese de Fortaleza Madeiros, na Paróquia São 
para o Pe. Wodson Vieira Sebastião em Mulungu - 23 
Alves, SDB - 23 08 11. 08 11. 

o.3.Provisão para os membros 9.DECRETO N  004-2011 - 
do Conselho Econômico - nomeação dos membros do 
Paróquia São Francisco de Conse lho de Assuntos 
A s s i s  –  J a ca r e canga ,  Econômicos da Arquidiocese 
Fortaleza - 23 08 11. de Fortaleza - 24 08 11: fiéis 
4.Provisão para os membros leigos: Cláudio Aguiar, Jeová 
do Conselho Econômico - Lemos Cavalcante, José 
Paróquia Nossa Senhora Nilton Lima, José Vitoriano 
Aparec ida  –  Montese,  Antunes, Ronaldo Batista 
Fortaleza - 23 08 11. Bezerra; sacerdotes: Pe. 
5.Provisão para os membros Dimas Gonçalves Lima, Pe. 
do Conselho Econômico - Francisco de Assis Filho e 
Paróquia Nossa Senhora de Secretária: Maria José 
Lourdes - Bairro de Lourdes, Azevedo da Graça.
Fortaleza - 23 08 11. 
6.Provisão para os membros 
do Conselho Econômico - 
Paróquia Menino Jesus - Conj. 
Industrial, Fortaleza - 23 08 
11. 
7.Provisão para os membros 
do Conselho Econômico - 



 REGIÕES, PARÓQUIAS E ÁREAS PASTORAIS

Paróquia de 
Jacarecanga 

Paróquia de Monte 
Castelo

devotos e v is i tantes,  com 
apresentações de música ao vivo e 
venda de comidas típicas. A 
Paróquia São Francisco de Assis 
tem como pároco padre Francisco 
Bezerra e fica na Av. Filomeno 
Gomes,  315,  Jacarecanga.  
Informações pelo telefone 3238 

A paróquia São Francisco de 
0978.  Na página eletrônica da 

Assis, no bairro Jacarecanga, 
Arquidiocese está a programação 

realizará de 24 de setembro a 4 de 
completa.

outubro a festa de seu padroeiro 
com o tema “São Francisco, 
Exemplo de Humildade e 
Contemplador da Criação”. Os 
festejos terão início às 18h00 do 
dia 24 com hasteamento da 

A Paróquia Senhor do Bonfim, 
bandeira do padroeiro e a 

no bairro Monte Castelo, realiza de 
participação da banda do Colégio 

3 a 14 de setembro a festa de seu 
Liceu do Ceará. No dia 3 de 

padroeiro. Toda a família Senhor do 
outubro, após a missa, acontecerá 

Bonfim é convidada a vivenciar a 
um show com Padre Campos. No 

alegria desse grande momento. A 
dia 4 de outubro, dia de São 

cada dia um padre convidado 
Francisco, às 16 horas, haverá uma 

preside a celebração eucarística. A 
celebração Eucarística presidida 

abertura será celebrada por fica por 
pelo pároco da Paróquia do Senhor 

Dom Rosalvo Cordeiro, bispo 
do Bonfim. Após a missa, os fiéis 

a u x i l i a r  d e  Fo r t a l e z a .  A  
sairão em procissão pelas ruas do 

programação envolve celebrações, 
bairro. Às 19 horas será celebrada 

novenas, estudos bíblicos, shows e 
a Missa de encerramento, presidida 

até a lavagem das escadarias da 
por Dom José Antônio Aparecido 

Igreja Senhor do Bonfim. Este ano 
Tosi Marques com a participação do 

a festa religiosa traz como tema 
capelão da Marinha, Padre Antônio. 

“ I g r e j a ,  C o m u n i d a d e  d e  
Todas as noites, após a missa, 

Comunidades”. No dia 3 de 
haverá um movimento de convívio 

setembro, sábado, aconteceu a 
social e cultural entre as famílias, 

lavagem festiva da Igreja, 

REGIÃO SÃO JOSÉ
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escadarias e do pátio. Bonfim, Rua Padre Anchieta, 400, 
Monte Castelo. Informações à 
i m p r e n s a :  P a s t o r a l  d e  
Comunicação do Senhor do Em 1957, foi fundada a 
Bonfim, com o jornalista Rodrigo Paróquia Senhor do Bonfim, na 
Neto - (85) 8874.6272.época D. Antonio de Almeida 

Lustosa exercia o cargo de 
arcebispo metropolitano. A Igreja 
Senhor do Bonfim foi, então, 
desmembrada da Paróquia de São 
Francisco (Navegantes). Seus 

Vivendo ainda o contexto da 
limites são as Paróquias Nossa 

Festa dos 40 anos da instalação da 
Senhora do Perpétuo Socorro 

Paróquia de São Vicente (1971-
(Carlito Pamplona), Nossa Senhora 

2011), no bairro Dionísio Torres 
do Patrocínio e Nossa Senhora do 

temos a alegria de celebrar mais 
Carmo. A primeira Igreja Matriz 

uma vez a Festa do grande Santo. 
situava-se na Av. Sargento 

O tema da festa deste ano é “São 
Hermínio, em frente à Rua 

Vicente de Paulo a caminho de 
Benjamim Barroso. Em maio de 

uma Igreja – Povo de Deus em 
1962 foi adquirido o novo terreno 

M i s s ã o ” ,  e  o  l e m a ,  
na rua Padre Anchieta e erguido o 

“Evangelização e missão”.
novo prédio da Igreja Matriz. Nossa 

Será uma ótima oportunidade 
paróquia contou com o pastoreio 

para os paroquianos, amigos de 
do Pe. Eduardo Barros Leal (1963-

nossa Paróquia e devotos de São 
1974), Pe. Renato (1974-1982), 

Vicente, durante o novenário, 
Pe. Lopes (1982-1994), Pe. José 

refletirem com São Vicente sobre 
Francisco (1994-2008) e Pe. Gilson 

vários documentos da Igreja: 
Soares (desde 2008). Vale 

Verbum Domini – sobre a Palavra 
ressaltar o apoio das Irmãs 

de Deus; Documento de Aparecida; 
Josefinas, do Colégio Mater 

a s  D i r e t r i z e s  d a  A ç ã o  
Amabilis, presentes em nossa 

Evangelizadora da Igreja no Brasil 
comunidade desde 1958. Desde 

– 2011-2015; o Decreto do Concílio 
então vêm prestando importante 

Vaticano II chamado “Ad Gentes”, 
contribuição na catequese, 

ou seja, “Aos Povos”. Todos eles 
atualmente Iniciação Cristã e 

mencionam que a Igreja é enviada 
Liturgia de nossa Paróquia. 

em missão pelo desejo do Pai, 
Contato: Paróquia Senhor do 

através do Filho e na força do 

História da Paróquia

Paróquia  São Vicente
Palavra do pároco
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Espírito Santo. Missão é a própria Vicente para que tenhamos um 
essência da Igreja, chamada a ser frutuoso novenário culminado pela 
testemunha de Jesus Cristo no sua Festa e obtenhamos a 
mundo e na história, até os confins consciência de que somos a Igreja 
da terra e até o final dos tempos. de Cristo enviada em missão 

S e n d o  a  I g r e j a  t o d a  permanente.
missionária somos convidados por 
São Vicente a trilhar com ele pelos Festa do Padroeiro
caminhos de Deus e dos pobres. O novenário terá inicio no dia 
Ele, o Santo missionário e da 18 e terminará no dia 27 de 
caridade, foi interpelado e atraído setembro. 
por Jesus. Teve uma infância como No dia 18, domingo, será 
as outras crianças de seu tempo, celebrado o 10º Aniversário da 
chegou a peregrinar em torno de si Dedicação da Igreja Matriz de São 
m e s m o ,  m a s  n ã o  f i c o u  Vicente com missas às 6h30min, 
estacionado. Peregrinou ao 8h30min, 11h30min, 17h30min e 
encontro de Deus e dos pobres 19h30mim. Nos dias 19, 20, 21, 
através de duas experiências 22, 23, 26 e 27 haverá missa às 
emb lemát i cas :  Fo lev i l l e  e  6h30min, 11h30min e 19h.
Châtillon. Uma espiritual e a outra A programação do dia 27 de 
material.  Nas duas experiências, setembro, dia de São Vicente, é a 
Vicente descobre que não pode seguinte: 6h30min, missa; 
haver efetiva evangelização dos 8h30min, missa com a participação 
pobres, se não houver empenho na da Pastoral dos Idosos Carentes, 
satisfação de suas necessidades e havendo, em seguida, distribuição 
na superação de abandono e de sopa e de cestas básicas no 
carência. Salão Paroquial; 11h30min, missa; 

É isso que nós esperamos das 15h às 18h30min, adoração ao 
para os nossos paroquianos, Santíssimo; 19h, Missa Solene de 
devotos e toda a Família Vicentina: encerramento da Festa. 
fazer com que a nossa ação Outras informações pelo 
missionária seja sempre o telefone 3224 6489, na paróquia. A 
amálgama do itinerário espiritual programação completa encontra-
de São Vicente – caridade e se na página eletrônica da 
missão, ou seja, evangelização e Arquidiocese de Fortaleza: 
promoção humana. www.arquidiocesedefortaleza.org.

Peçamos a intercessão de São br
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Paróquia Nossa Paróquia Nossa 
Senhora da Piedade Senhora das Dores 
Festa da Padroeira Festa da padroeira

Festa de São Francisco

A paróquia Nossa Senhora da A Paróquia Nossa Senhora das 
Piedade, no bairro Joaquim Távora, Dores, no Otavio Bonfim, está 
realizará de 10 a 18 de setembro a realizando durante a festa de sua 
festa de sua padroeira tendo como padroeira, de 5 a 15 de setembro, 
tema geral “Maria nos convida a uma Santa Missão Popular. Este 
proteger a Vida”. ano, 2011, a missão acontece nos 

Na abertura, dia 10 de setores, I, II e uma parte, do setor 
setembro, haverá celebração VII da comunidade. Foram 
eucarística; às 17h30min, bênção e convidados para a abertura da 
hasteamento da bandeira; às 18h, Festa Dom José Antonio, arcebispo 
celebração eucarística e novena. d e  F o r t a l e z a ,  e  p a r a  o  

Durante os dias dos festejos, encerramento Frei Marconi Lins, 
a celebração eucarística será às M i n i s t r o  P r o v i n c i a l  d o s  
17horas e, às 19 horas, serão Franciscanos. No dia 4 de 
celebradas novena e bênção do setembro, houve carreata festiva 
Santíssimo Sacramento. com a imagem da padroeira pelos 

setores da Paróquia com Bênção 
A programação do dia 18, dos Veículos e, no dia 11 de 

encerramento da Festa está assim: setembro, às 9h, missa com 
às 7h, celebração eucarística; às bênção especial dos enfermos. O 
8h30min, celebração eucarística; encerramento será às 19 horas do 
às 17h, procissão; às 18h, dia 15, com Missa Solene presidida 
celebração eucarística campal, p o r  f r e i  M a r c o n i  L i n s  e  
presidida por Dom José Antonio confraternização no patamar da 
Aparecido Tosi Marques, Arcebispo Igreja.
de Fortaleza. 

A programação completa 
está na página eletrônica da A Paróquia Nossa Senhora das 
Arquidiocese. Dores, no bairro Otavio Bonfim, 

Informações pelo telefone convida todos os devotos de São 
(85) 3254 8080, na Secretaria Francisco a participarem, de 25 de 
Paroquial.   setembro a 4 de outubro, do 

Novenário e Festa de São 
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Francisco. O tema central neste tendo como tema central: “Com 
ano é: “São Francisco - Profeta Francisco de Assis Defendendo 
da Vida e Defensor da Criação”. a Vida do Planeta”. Antecedendo 

Todas as noites, às 19 horas, os festejos, a Área Pastoral 
haverá novena e missa com um programou algumas atividades: 
subtema para as pregações em dia 4 de setembro, missa de envio 
cada noite. A programação do dia 4 dos missionários; dia 11 de 
de outubro, encerramento da festa, setembro, retiro espiritual dos 
é a seguinte: 6h30min e 9h, missa; servidores; dia 18 de setembro, às 
após a missa, bênção dos animais, 7h, missa seguida de carreata de 
na praça da Igreja; às 17h, divulgação da 93ª Festa de São 
Procissão e Celebração Eucarística. Francisco e, às 17h30min, missa 

Contatos: (85) 3243.6280 - dos Idosos abordando o tema 
Secretaria Paroquial. “Estigmas de São Francisco”.

Informações na Secretaria Durante os dias dos festejos, 
Paroquial, telefone (85) 3243 as celebrações serão nos seguintes 
6280. horários: às 18h, novena, terço e 

A programação completa está ladainha; às 19h30min, missa. Em 
d i s p o n í v e l  n a  p á g i n a  d a  cada noite haverá um padre 
Arquidiocese de Fortaleza: convidado para pres id ir  a 
www.arquidiocesedefortaleza.org. celebração e fazer a homilia sobre 
br um tema franciscano, previamente 

programado.
No dia 25 de setembro, às 

17h, antecedendo a celebração, 
haverá procissão de São Francisco, 
saindo da Igreja do Parque São 
José, na Avenida Osório de Paiva, 
até a Igreja do Canindezinho. 

No dia 01 de outubro, das 8h 
às 12h, está programada uma 
i n t e n s a  a ç ã o  s o c i a l  c o m  
atendimento médico (verificação 

A Área Pastoral São Francisco de pressão, teste de glicemia, 
de Assis, no bairro Canindezinho vacinas, aplicação de flúor e 
realizará de 24 de setembro a 04 de outros) e de beleza (corte de 
outubro a Festa de seu padroeiro cabelo, maquiagem...).

Área Pastoral de 
Canindezinho

09Boletim Informativo - setembro de 2011

REGIÃO BOM JESUS 
DOS AFLITOS



Programação do dia 4 de 
outubro, Festa de São Francisco: 
5h, ofício de São Francisco; 6h, 
missa dos devotos presidida pelo 
Pe. Emílio Castelo; 7h, batizado de 
devotos que fizeram promessas; 
9h, missa e bênção dos animais; 
18h,  proc i ssão sa indo da 

Estivemos reunidos no dia 6 Comunidade Nossa Senhora da 
de agosto, enquanto Conselho Conceição, passando por Santo 
Pastoral, para darmos andamento Amaro, São Vicente até a Igreja do 
aos projetos de nossa Região Canindezinho. Em seguida será 
Episcopal. Neste Conselho foi c e l e b r a d a  a  m i s s a  d e  
repassada a segunda parte da encerramento, terminando com a 
formação sobre o Documento 94 da Rifa da Festa de São Francisco. 
CNBB (Diretr izes da Ação Informações pelo telefone 
Evangelizadora da Igreja do Brasil 3498 5176, na Área Pastoral do 
2011-2015). Com a presença de Canindezinho. 
uma boa parte de nossos párocos e 
coordenações podemos dar 
continuidade aos nossos trabalhos. 
Avaliamos a Caminhada da Vida, 
que foi o gesto concreto da CF - 
2 0 1 1  e m  n o s s a  R e g i ã o ;  

Dia 18 de setembro, das 8h às 
comunicamos sobre a Caminhada 

13h, na Área Pastoral Santa Paula 
com Maria e sua importância para 

Francinette, Granja Lisboa haverá 
nossa Igreja; falamos sobre o Grito 

reunião da Pastoral do Dízimo com 
dos Excluídos, a Escola de 

representantes da Região Bom 
Formação e o 2º Despertar 

Jesus dos Aflitos. Informações 
Missionário; fizemos também uma 

pelos telefones 3497-0713 na 
breve explanação das atividades de 

secretaria ou 8771 9361 com Nilda.
nossas prioridades e pastorais. A 
próxima reunião do Conselho 
Pastoral será no dia 29 de outubro, 

Dia 6 de novembro, nas Irmãs às 8h, na Igreja do Conjunto Ceará. 
Salesianas, no bairro Vila União, a 
Região promoverá um encontrão 
do MESC. 

Notícias da Região
1. Partilha da Caminhada

Área Pastoral da 
Granja Lisboa

Encontrão do MESC
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2. Escola de Formação Área Pastoral da 
Barra do Ceará

3. Prioridade Missão

Notícias da Região
1. Semana de Liturgia

A Região Episcopal Nossa 
Senhora da Assunção promoverá, 

A Comunidade São Francisco, de 12 de setembro a 14 de 
pertencente à Área Pastoral da dezembro, a Escola de Formação. 
Barra do Ceará, realizará de 23 de Em seu décimo ano de atuação, a 
setembro a 4 de outubro a festa de Escola de Formação formou e 
seu padroeiro, tendo como tema animou inúmeros agentes de 
“ C o m  S ã o  F r a n c i s c o  pastoral para os trabalhos nas 
reconstruiremos a Igreja de paróquias e áreas pastorais. Os 
Cristo”. A abertura será no dia 23 encontros de formação serão 
de setembro às 19h, com novena e ministrados por palestrantes 
missa. Durante a semana as espec ia l i zados  nos  temas  
missas serão às 6h e às 19h. No dia propostos: liturgia, bíblia, bioética, 
4, dia de São Francisco, a procissão c r i s t o l o g i a ,  m a r i o l o g i a ,  
de encerramento será às 18h30, eclesiologia, doutrina social da 
seguida da missa solene.igreja, entre outros. O local dos 

Informações com Gabriel encontros é a Escola Nossa 
(85) 8793 1286, ou com Kaliana Senhora do Perpétuo Socorro, ao 
8753 4757.lado da Igreja do Carlito Pamplona.  

O horário será das 19h às 21h.

A prioridade missão convida 
todos os representantes paroquiais 
para participar de um encontro 
para os acertos dos últimos 
deta lhes do 2º Despertar  
Missionário. O encontro acontecerá 

Aconteceu na Paróquia de 
no Salão Pe. Luciano Furtado, no 

Nossa Senhora da Conceição, 
Antônio Bezerra, no dia 8 de 

Messejana, do dia 01 ao dia 7 de 
outubro, às 08h30min.  

agosto, a 1ª Semana de Liturgia. 
Alex Ferreira - Secretário da 

Ocorreram diversas palestras 
Região e membro da Pascom 

sobre o tema “Liturgia na Vida da 
Igreja”, com participação de toda a 
Paróquia e vários assessores. Foi 
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u m  m o m e n t o  í m p a r  n a  Coordenação da Região e 
evangelização e estudo sobre a escolhidos os padres e leigos que 
vivência litúrgico-sacramental. irão participar da dita Assembleia, 
Padre Daniel Morais, Pároco de como também da Assembleia do 
Messejana e Vigário Episcopal da Regional que acontecerá em Crato, 
Região, juntamente com padre dos dias 12 a 15 de novembro.
L i t é r c i o  Ma lve i ra ,  V igá r i o  Membros da Coordenação da 
P a r o q u i a l ,  a g r a d e c e m  a  Região: Jocelio Pereira de Sousa, 
participação de seus paroquianos sec re tá r i o ;  J oão  Augus to  
como também dos oriundos de Stascxak, ecônomo; Francisco Levi 
outras Paróquias. de Oliveira Campos, Newton José 

Cavalcante Gonçalves, José 
Cardoso Nunes, Laís, da Paróquia 
da Glória e Diácono Eufran. No último dia 27 de agosto 

Padres: Pe. Élio Correia, da aconteceu o Conselho Pastoral da 
Paróquia do Dias Macedo; Pe. Região, no Centro de Formação 
Va l d e c i ,  d a  p a r óqu i a  d a  Dom Aloísio Lorscheider, para a 
Aerolândia;  Pe. Francisco, da continuação do estudo sobre as 
paróquia de Pedras; Pe. Gabriel, da Diretr izes Gerais da Ação 
Paróquia de Luciano Cavalcante; Evangelizadora da Igreja no Brasil 
Pe. Carlos, da Paróquia de Edson (DGAE) – 2012-2015. O momento 
Queiroz; Frei Clévis, da Paróquia contou com  assessoria do Pe. 
de Maraponga. Francisco José Duarte, pároco de 

Leigas: Auxialiadora, da Nossa Senhora do Perpétuo 
Paróquia de Luciano Cavalcante; Socorro, Alto Alegre. 
Conceição, da Área Pastoral Foi feito um estudo sobre as 
Tancredo Neves; Francisca, da c i n co  u rgênc i a s  na  Ação  
Paróquia de José Walter.Evangelizadora. Foi feita, também, 

Deste grupo sairão duas em pequenos grupos, uma breve 
pessoas para participarem da re f lexão sobre os  passos  
Assembleia Regional, em Crato.m e t o d o l ó g i c o s ,  d e  o n d e  

recolhemos um bom material para 
reflexão a fim de nos prepararmos 
para a Assembleia Arquidiocesana, Dando continuidade ao Curso 
em novembro próximo. de Teologia Popular, neste mês de 

Na ocasião também foram setembro, no Centro de Formação 
confirmados os membros da Dom Aloísio, em Messejana, há 

2. Conselho de Pastoral 

3. Curso de Teologia Popular
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dois encontros: Mariologia, no dia agradecimentos a Deus pela 
10, com assessoria de Glaydson presença de Santa Edwiges, pela 
Mathias; Eclesiologia, no dia 24 Palavra de seu Filho e pela 
com assessoria de padre Daniel Eucaristia na vida da Igreja. A 
Morais. Festa começa no dia 6, às 

19h30min, com a Santa Missa 
presidida pelo pároco, Padre 
Leandro de Araújo. No período do A n i m a ç ã o  B í b l i c o -
novenário a comunidade receberá Catequética, no dia 10 de 
leigos que irão conduzir as setembro, às 15h; Articuladores de 
novenas, sempre às 19 horas. Saúde, no dia 17. O local dos 

No dia 16, dia em honra à encontros será o Centro de 
Santa Edwiges, às 6h, será rezado Formação D. Aloisio Lorscheider, 
o Ofício Divino das Comunidades e em Messejana. 
partilhado um café comunitário. À Informações com Jocelio 
noite haverá procissão, santa Sousa, secretário da Região. Tel.  
missa, leilão e bingo.(85) 3274 2588.

Informações: (85) 8786-
8124 / (85) 9647-7117 ou ainda 
pelo site: 
www.portaldaigreja.blogspot.com 
(programação disponível a partir 
de 25 de setembro). 

C o o r d e n a d o r i a  d a  A  C o m u n i d a d e  S a n t a  
Comunidade Santa Edwiges - Edwiges, no Conjunto Curió, que 
Conjunto Curió.faz parte da Paróquia São José, no 

bairro Lagoa Redonda, já está se 
organizando para realizar de 6 a 16 
de outubro a festa de sua 
padroeira, tendo como tema "A 
exemplo de Santa Edwiges 

A paróquia São Francisco de busquemos coragem de anunciar o 
Assis, no bairro Dias Macedo, Reino de Deus". São objetivos 
realizará de 25 de setembro a 4 de específicos: ajudar os fiéis a 
outubro a festa do seu padroeiro. O valorizar o sagrado e a importância 
tema é: “São Francisco abençoa da oração na Casa do Senhor; 
a Ação Evangelizadora da i n t e n s i f i c a r  l o u v o r e s  e  

4. Encontros de Formação

Paróquia da Lagoa 
Redonda
Festa de Santa Edwiges 

Paróquia de Dias 
Macedo
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Igreja no Brasil 2011-2015”. 
Neste ano o Objetivo Geral do 
novenário é “Despertar nos fiéis a 
importância da nova ação A C o m u n i d a d e  S a n t a  
evangelizadora no Brasil”, com a Terezinha do Menino Jesus, no 
seguinte justificativa: Inspirados e bairro Passaré, Paróquia Mãe 
motivados pelo documento da Santíssima, realizará de 21 a 01 de 
CNBB, nº 94, queremos estar em outubro a festa de sua padroeira, 
sintonia com toda a Igreja católica tendo como tema “Com Santa 
do Brasil, na efetivação do Terezinha seremos discípulos e 
quadriênio das Diretrizes Gerais da missionários de Jesus”. Durante 
Ação Evangelizadora. Haverá os festejos acontecerão novena, 
confissões diariamente. missa e parte social. Todas as 

No dia 25 de setembro, noites, a novena será celebrada, às 
iniciando o novenário, às 5h30min, 18h45min, e a missa, às 19 horas. 
acontece uma carreata pelo bairro; No dia 30 de setembro, a missa será 
às 7h, Santa Missa seguida de Café presidida por Dom José Antonio, 
da  manhã  e  M i s s ão  na s  arcebispo de Fortaleza. No dia 01 de 
comunidades; às 18h50min, outubro, Festa de Santa Terezinha, 
abertura solene e hasteamento da às 18h, haverá procissão seguida da 
bandeira; às 19h, Santa Missa, missa de encerramento presidida 
abordando o tema “São Francisco pelo Pe. Reginaldo.
abençoa a ação evangelizadora da Informações pelos telefones 
Igreja no Brasil - 2011-2015”, Rejane - (85) 8890 6473 ou Paulo 
presidida pelo padre Élio e 87325611. A programação completa 
concelebrada pelo Pe. Franzé. No e n c o n t r a - s e  n a  p á g i n a  d a  
dia 4 de setembro, será o Arqu id iocese  de  For ta leza ,  
encerramento da festa com   
Procissão, às 18h, e Santa Missa, 
às 19h, terminando com o 
descerramento da Bandeira do 
Padroeiro.

Informações pelo telefone 
(85) 3295 0621, na Secretaria Lançamento da Pedra 
Paroquial. Fundamental da Igreja

A paróquia Nossa Senhora 
das Graças, no Parque Santa 
Maria, em Messejana, realiza no 

Paróquia Mãe 
Santíssima

Paróquia do Parque 
Santa Maria

www.arquidiocesedefortaleza.org.br
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dia 11 de setembro, às 17h00, na (PR) e o missionário Aristides 
Comunidade Santíssima Trindade, Madureira, de Uberlândia (MG).
o  l a n ç a m e n t o  d a  P e d r a  Padre Cristovam é formado 
Fundamental da Igreja, com a em Teologia, Filosofia e Jornalismo, 
presença do pároco Pe. Denis é professor, escritor, palestrante e 
Acácio e dos representantes das sócio-editor da Editora Pão e Vinho. 
comunidades da paróquia. Seus livros são comercializados em 

Informações: secretaria todo o Brasil e sua especialidade é 
paroquial, telefone (85) 3274 Dízimo. Aristides Madureira é 
3249. diretor da editora católica A 

Partilha, é missionário leigo e há 23 
anos vem ajudando dioceses e 
paróquias no Brasil a implantar a 
Pastoral do Dízimo. É, ainda, autor 
de várias obras de formação 

A Paróquia Nossa Senhora da pastoral, como “Partilhando a Vida 
Glória, na Cidade dos Funcionários, em Família” e “Dízimo Mirim e Gibi 
realizou de 2 a 6 de setembro, a para Crianças”.
Semana do Dízimo. A programação 
c o n s t o u  d e  c e l e b r a ç õ e s  
eucarísticas e momentos de 
formação voltados para as 
pastorais, movimentos e serviços 
da Paróquia, bem como para os 
jovens, crismandos e seus pais, e A Paróquia Santo Antônio, no 
para toda a comunidade, com o bairro da Maraponga, comemora 
objetivo de despertar nos fiéis o no dia 14, dia da Exaltação da 
verdadeiro sentido da adesão ao Santa Cruz, o 6º. aniversário de 
Dízimo. sua criação. Haverá missa solene 

A cada ano a Pastoral do nesse dia, às 19 horas, e nos dias 
D í z imo  da  Pa r óqu i a  t r a z  16, 17 e 18 será realizado um retiro 
c o n v i d a d o s  d e  a m p l o  paroquial, em Messejana.
conhecimento em formação No dia 25 de setembro 
religiosa e pastoral, com destaque acontecerá um estudo sobre as 
para o tema do Dízimo. Neste ano, Diretr izes Gerais da Ação 
participaram o padre Cristovam Evangelizadora da Igreja no Brasil, 
Lubel, da Diocese de Guarapuava para os coordenadores de sub-

Paróquia Nossa 
Senhora da Glória 

Paróquia de 
Maraponga
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conselho, pastorais e movimentos, das doze comunidades; na terça-
religiosos e religiosas, das 8h às feira, para os (as) alunos (as) da 
12h30min, na quadra dos Irmãos formação permanente. Este último 
Maristas, com assessoria de curso se estenderá até novembro, 
Jocélio Sousa, secretário da em duas turmas.
Região. A entrada do local fica em No dia 31 de agosto, na Igreja 
frente à capela de São Marcelino de Cristo Ressuscitado, aconteceu 
Champagnat. missa de ação de graças pela 

conclusão da turma e entrega dos 
certificados para a turma que 
terminou.  

A Paróquia Santíssima 
Trindade, no bairro José Walter, 
promoveu um curso básico de 
administração eclesial com ênfase Aconteceu de 10 a 19 de 
na administração paroquial, agosto a festa de São João Eudes, 
direcionado às coordenações da padroeiro da Paróquia, no bairro 
paróquia. O local foi a Escola de Luciano Cavalcante, administrada 
Ensino Médio, Otávio Terceiro de pelos padres da Congregação 
Farias. O projeto foi elaborado pela Jesus e Maria - Eudistas. Durante 
professora Lúcia Helena de os festejos houve adoração do 
Oliveira, a pedido do pároco Padre Santíssimo Sacramento, novenas, 
Antônio Ruy Barbosa Mendes de celebração da Santa Missa, parte 
Moraes, SSS. Padre Ruy sugeriu na social, tendo a participação em 
reunião do Conselho da Escola de alguns dias de vários padres da 
Formação e  So l idar iedade Região Episcopal Nossa Senhora 
Missionária (EFOSM) que o curso  da Conceição.  No encerramento, 
fosse inserido na grade curricular, dia 19, esteve presente o 
tanto no curso permanente como Provincial da Congregação, o 
no curso de extensão. Assim colombiano Padre Gustavo 
ficaram distribuídos os encontros: Lodonho, que presidiu a Santa 
mês de agosto, de segunda a Missa e recebeu os novos 
sexta-feira (exceto na terça-feira), associados eudistas. 
para os coordenadores (as), Informações com Newton 
secretários (as), tesoureiros (as), Gonçalves (85) 9997 3039.

Paróquia Santíssima 
Trindade 

Paróquia São João 
Eudes
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Paróquia São José - 
Edson Queiroz

1. Estudo das  Novas 
Diretrizes

Notícias da Região

1. Miniassembleia da Região

2. Semana Mariana

celebra mais uma Semana Mariana 
por ocasião da festa da Mãe Rainha 
três vezes admirável. Será do dia 
10 ao dia 17 de setembro. A missa 
será celebrada às 18h30min. 
Presenças confirmadas: Pe. Alderi, 
pároco do Mucuripe, Pe. Daniel Depois da definição das Novas 
Morais, vigário episcopal e pároco Diretr izes Gerais da Ação 
de Messejana, que presidirá a Evangelizadora da Igreja no Brasil, 
missa de encerramento, e Pe. a paróquia está no processo de 
Carlos.estudo. Num primeiro momento 

O dia 18 de setembro terá a foram entregues para os agentes 
seguinte programação: 15h – de pastoral as novas Diretrizes, 
adoração e confissões; 17h30min – para que leiam e estudem. 
procissão; 18h30min – Missa. A No dia 11 de setembro, das 7 
Capela Mãe Rainha, no Setor horas às 16 horas, realiza-se no 
D e n d ê ,  f a r á  a  m e s m a  Centro de Pastoral da Paróquia 
programação.uma Assembleia Pastoral. Na 

oportunidade coloca-se em comum 
o estudo e a reflexão das Novas 
Diretrizes. Na oportunidade, se já 
houver maturidade, Pe. Carlos 
apresenta uma proposta para 
aplicação das mesmas. A paróquia 
c on t i nua r á  va l o r i z ando  a  
c a m i n h a d a  f o r m a t i v a  d a  
comunidade, dos setores da 
paróquia, continuar dos Conselhos, 
preservando a unidade e a 
comunhão.

No d ia  26 de agosto 
aconteceu a miniassembleia da 
Região Episcopal Nossa Senhora Tema: Na escola de Maria, 
dos Prazeres onde foi apresentada queremos aprender a colocar 
pela coordenação da região a no coração e na vida as Novas 
síntese sobre as urgências das DGAE. 
Diretrizes da Ação Evangelizadora A Igreja matriz de São José 

REGIÃO NOSSA SRA 
DOS PRAZERES
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da Igreja no Brasil. Feita a catequistas pelo trabalho de 
apresentação foi pedido acréscimo evangelização prestado nas 
ou sugestão para enriquecê-la. diversas realidades da Região e 

Nesse encontro  foram enfocou os novos desafios da 
escolhidos os dois delegados leigos ca tequese  na  a tua l i dade ,  
para representar a Região na apresentados no Diretório Nacional 
Assembleia do Regional Nordeste I da Catequese.
e da Arquidiocese de Fortaleza e os Após a santa missa, foi 
Pad re s  que  i r ão  t ambém o fe rec i do  um l anche  aos  
r ep r e sen t a r  a  Reg i ão  na  catequistas das oito paróquias e 
Assembleia Arquidiocesana. Os das três áreas pastorais da região. 
l e i g o s  q u e  c o n f i r m a r a m  Logo em seguida, algumas 
participação na Assembleia são: paróquias e áreas fizeram as suas 
Natalia de França Silva e Rita apresentações culturais.
Halana Medeiros. O Pe. Edson, em nome do 

Ressalta-se que foi vista vigário episcopal Pe. Antonio Alves, 
também a possibilidade de se entregou um certificado de 
criarem, ainda este ano, as catequista a um representante de 
Paróquias de São Geraldo Magela, cada paróquia e área pastoral, 
no Planalto Caucaia, e Nossa como forma de agradecimento pelo 
Senhora do Carmo, em Croatá,  em empenho e incentivo para toda a 
São Gonçalo do Amarante. comunidade catequética da 

Região.
O encontro teve continuidade 

com um animado forró pé de serra, 
seguido do almoço e de um bingo. Aconteceu no Instituto 
O Dia do Catequista foi encerrado Filosófico São José - Seminário 
por volta das 14 horas com a Orionita o dia do catequista da 
bênção e o envio dos catequistas.Região Episcopal Metropolitana 

Agradecemos aos párocos e Nossa Senhora dos Prazeres.
vigários responsáveis por terem O encontro iniciou-se com um 
apoiado o encontro e motivado a grande louvor, seguido da 
participação de seus catequistas: celebração da Eucaristia, presidida 
cerca de trezentos participaram do pelo Pe. Edson de Oliveira da Silva, 
encontro.PODP, articulador da Prioridade 

Rogamos a nosso Senhor, o Catequese da Região. Na sua 
catequista por excelência do Pai, homília, Pe. Edson agradeceu aos 

2. Instituto Filosófico São 
José - Seminário Orionita
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que abençoe os nossos catequistas patrimônio da humanidade; 
a serem autênticos profetas, pois Família, Vocação de amor; Família, 
pronunciam a palavra de Deus, na espelho da dignidade humana; 
força do Espírito Santo. Fiéis à Família, casa de iniciação cristã; 
pedagogia divina, a catequese Famí l ia,  geradora de uma 
ilumina e revela o verdadeiro sociedade nova. 
sentido da vida. O encerramento foi marcado 

com a Renovação das promessas 
matrimoniais, na Santa Missa.

Aconteceu na Paróquia São 
Luís Gonzaga, Pecém, de 7 a 14 de 
agosto, a Semana Nacional da 
Família, na Capela Mãe Rainha e na 
Igreja Matriz. O tema foi “Família, 
geradora de uma sociedade 
nova”, uma das sugestões do livro 1. Na agenda de início do 
“A Hora da Família” da CNBB. Na mês, a Região planejou encontro 
quarta-feira houve um estudo do do Setor Juventude, no dia 3, em 
tema “Família, geradora de uma Guanacés, para definir os últimos 
sociedade nova, na capela Mãe- detalhes do Dia Nacional da 
Rainha”; na quinta-feira, adoração Juventude - DNJ na Região, que 
ao Santíssimo Sacramento, na será realizado no dia 29 de 
Matriz; na sexta-feira, missa na o u t u b r o ;  o  e n c o n t r o  d e  
Capela Mãe Rainha; no sábado, confraternização do Clero da 
momento de louvor, oração e Região, no dia 6, em Aquiraz; a 
exibição do DVD “Hoje é preciso reunião da equipe de coordenação 
que eu fique em tua casa”, do Padre pastoral da Região, no dia 9, com o 
Leo. No domingo foi realizada uma objetivo encaminhar as atividades 
caminhada com as famílias para  os  próx imos meses ,   
iniciando na capela e encerrando sobretudo no que diz respeito às 
na Matriz, animada pelo trio assembleias de pastoral previstas 
elétrico e a banda Dom Maior, da para este ano. 
Comunidade Católica Tronco de 2. Dando continuidade ao 
Jessé, com paradas para reflexão Projeto de Formação contínua para 
sobre os subtemas:  Família, Agentes de Pastoral, realizaremos 

Pe. Edson de Oliveira da Silva 

Paróquia de Pecém

Notícias da Região 

REGIÃO PRAIA 
S. PEDRO E S.PAULO
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no dia 17 de setembro, das 8h às Gerais da Ação Evangelizadora 
16h, na sede da Região, a Escola de (DGAE) da Igreja no Brasil, com 
Formação, com aulas sobre a assessoria da Professora Mônica 
Pessoa de Jesus Cr isto e Pimentel. Nesse encontro todos os 
Introdução ao Pentateuco. conse lhe i ros  receberam o  
Contribuirá com esta reflexão o Documento 94 da CNBB, para que 
Professor Fernando Paixão, da realmente possam ler e estudar e 
ESPAC, e Pe. Luis Sartorel, da assim obter o conhecimento e 
FACAF e CEBI. facilitar o processo de elaboração 

3. No dia 24 de setembro, das do Plano de Pastoral.
8h às 12h, estaremos realizando na 
sede da Região, reunião ordinária 
do Conselho de Pastoral. Serão No dia 30 de agosto foi 
refletidos os temas relacionados realizado o encontro da Equipe do 
com as Assembleias de Pastoral do Catecumenato da Região.
Regional, da Arquidiocese e da 
Região. Todos os padres, vigários 
paroquiais e demais membros do De 27 a 30 de outubro será 
Conselho são convidados a feita a Visita Pastoral Missionária 
participar. na Paróquia de Caridade.  A Região 

São Francisco e, principalmente, a 
Paróquia de Santo Antônio, em 
Caridade, já estão se preparando 
para a Visita. No dia 8 de outubro 
haverá um dia de Formação 
Missionária na paróquia de 
Caridade, para os missionários que 
irão participar da Visita. O encontro 
terá três momentos: Formação 
Missionária, Identidade Missionária 
e Realidade Paroquial de Caridade.

Aconteceu no dia 27 de 
agosto, no período da manhã, no 
Centro de Catequese, em Canindé 

Nossos Planos Pastorais são 
o Encontro do Conselho Ampliado 

muito bem elaborados, mas não 
da Região São Francisco das 

levam em conta as diversas 
Chagas, em que tivemos a 

realidades eclesiais, culturais e 
apresentação das Novas Diretrizes 

sociais. Eles são uma tentativa de 

2. Equipe do Catecumenato

3. Visita Pastoral Missionária

Notícias da Região 
1. Apresentação das Novas 
Diretrizes 

 4. Refletindo a Caminhada

REGIÃO SERTÃO 
S. FCO. DAS CHAGAS
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comunhão – num corpo esfacelado grave de todas as corrupções, 
com as marcas de seu tempo. “A fé porque dela emanam todas as 
individualista”, a “falta de outras. Ser fiel a Cristo é passar por 
sensibilidade com o outro” e a perseguições, incompreensões, 
“falta de compromisso com a rejeições, negações e até mesmo a 
Igreja, família e sociedade”. O morte. Quantos exemplos nos dão 
relativismo e o fundamentalismo, a os defensores da terra na região da 
busca de uma espiritualidade Amazônia. Será que o Cristo não é 
desencarnada da realidade, um maior? Por que ainda temos medo 
mero sentimentalismo desraigado. de assumir seu projeto? Queremos 
Todos anunciam que Jesus é o viver com os falsos pastores? 
Caminho, a Verdade e a Vida. Só Falsos discípulos? Apascentando as 
que nesse caminho hoje é cobrado ovelhas gordas e rejeitando as 
pelas religiões um pedágio muito ovelhas perdidas e magras? Temos 
caro, tudo parece que entrou na que aprender o jeito de Evangelizar 
lógica do mercado, a cada dia de  Jesus  de  Nazaré .  E le  
cresce o número de padres e evangelizava não só através de 
pastores evangélicos, que se palavras, mas também de gestos e 
promovem com as vendas de seus atitudes que provocavam o 
livros e CDs. Ninguém cobra mais seguimento, atraíam a pessoa, 
do Estado melhorias na saúde porque seus gestos eram tão 
pública, todos correm para os humanos que, ao mesmo tempo, 
cultos evangélicos de cura e se tornavam divinos. É preciso que 
libertação, e o mesmo modelo vai voltemos nosso olhar para aquele 
sendo adotado em nossas que é ao mesmo tempo nosso 
comunidades católicas. Onde está Mestre e guia. A evangelização que 
a prática libertadora de Jesus de se prende ao tempo é cheia de 
Nazaré? Será por medo, ou em pecados; a evangelização que no 
busca de uma religião do silêncio tempo anuncia o novo céu e a nova 
negligente? Um dia vamos prestar terra u l t rapassa todas as 
conta com Deus “servo bom e fiel, realidades temporais e nos conduz 
como foste fiel nas pequenas à eternidade, o fim último de todo 
coisas, Deus te confiará muito cristão.
mais...”. A fidelidade a Cristo e ao Somos cidadãos do infinito. 
seu projeto de vida é algo sempre Neste momento de sedimentação 
novo e provocador para o da fé, somos chamados a voltar às 
verdadeiro discípulo. nossas fontes, a mergulharmos em 

A corrupção religiosa é a mais águas mais profundas e a 
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lançarmos as redes sem esperar e a Celebração Eucarística 
grandes quantidades e, sim, a presidida por Frei João Amilton e 
pescar. A seleção quem faz é Ele, concelebrada pelos demais 
nós apenas pescamos. O peixe não sacerdotes presentes. De 25 de 
é nosso, já tem dono. Somos setembro a 3 de outubro, as 
apenas meros instrumentos como novenas serão celebradas, às 18 
os demais. Que nossos sonhos, horas, na Praça dos Romeiros. 
nossos desejos, nossas ânsias Vários padres e bispos irão presidir 
sejam tudo para a glória de Deus e as celebrações.
o bem de seu povo confiado a nós. Dia 25/09, domingo. Subtema:  

Na mensagem para o Dia “São Francisco, profeta da vida nos 
Missionário Mundial do próximo ensina a cuidar da terra” Pregador: 
mês de outubro, o Papa Bento XVI Pe. Darci José Nicioli, CSsR (Reitor 
escreve: do Santuário de Aparecida - SP). 

“O anúncio incessante do Estado homenageado: Ceará.
Evangelho vivifica a Igreja, o seu Dia 26/09, segunda-feira.
fervor, o seu espírito apostólico, Subtema:  “São Francisco e o seu 
renova os seus métodos pastorais amor para com o ser humano”. 
a fim de que sejam cada vez mais Pregador: Pe. Monte Alverne 
apropriados às novas situações, Queiroz (Tabuleiro do Norte - CE). 
inclusive as que exigem uma nova Estado homenageado: Sergipe.
evangelização, e animados pelo Dia  27/09,  terça- fe i ra .  
impulso missionário”. Subtema: “São Francisco louva a 

Deus pelos animais”. Pregador: Pe. 
Flávio Augusto (Mossoró - RN). 
Estado homenageado: Rio Grande 
do Norte.
D i a  2 8 / 0 9 ,  q u a r t a -

A Paróquia e Santuário São feira.Subtema: “O amor de São 
Francisco das Chagas, em Canindé, Francisco pelo irmão Sol e pela 
realizará a festa de seu padroeiro Irmã Lua”. Pregador: Pe. Airton 
de 24 de setembro a 4 de outubro. Siqueira (Diocese Senhor do 
Neste ano o tema é: “São B o n f i m  -  B A ) .  E s t a d o  
Francisco, profeta da Vida e homenageado: Bahia.
defensor da Criação”. Dia 29/09, quinta-feira. 
No dia 24 de setembro, sábado, às Subtema: “São Francisco agradece 
4h da manhã, acontece a abertura a Deus pela irmã água”. Pregador: 
com o hasteamento das bandeiras Pe. Orsini Linard (Salvador - BA). 

Pe. Dimas Gonçalves Lima, Vigário 
Episcopal da Região São Francisco

.

Paróquia de Canindé
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Estado homenageado: Alagoas.
Dia 30/09, sexta-feira. 
Subtema: “São Francisco nos 
ensina como cuidar das plantas”. A Paróquia São Miguel 
Pregador: Dom Rosalvo Cordeiro, Arcanjo, em Itapebuçu, está 
Bispo Auxiliar de Fortaleza. Estado v i vendo  j á  momentos  de  
homenageado: Pernambuco. preparação para celebrar com 
Dia 01/10, sábado. júbilo a Festa de seu padroeiro, de 
Subtema: “São Francisco louva a 19 a 29 de setembro de 2011. De 
Deus pelo irmão fogo”. Pregador: 15 de agosto a 17 de setembro os 
Frei Carlos Alberto Breis, OFM paroquianos celebram a quaresma 
( Fo r t a l e za  -  CE ) .  E s t ado  de São Miguel, tempo de missão 
homenageado: Paraíba. nas trinta e nove comunidades da 
Dia 02/10, domingo. Subtema: paróquia. 
“O louvor de São Francisco pelo Os festejos começam no dia 
irmão vento”. Pregador: Dom José 19 de setembro, às 18h, com uma 
Luiz, Bispo Auxiliar de Fortaleza. procissão acompanhando a 
Estado homenageado: Piauí imagem de São Miguel, do Amanari 
Dia 03/10, segunda-feira. até Itapebuçu.  Na chegada à 

Subtema: “São Francisco se Matriz haverá o hasteamento das 
alegra pela irmã morte”. Pregador: Bandeiras e a celebração da Santa 
Frei Marconi Lins, OFM, Ministro Missa. Nos outros dias, as novenas 
Provincial (Recife - PE). Estado serão celebradas, às 19 horas, com 
homenageado: Maranhão. comun idades ,  pas to ra i s  e  

No dia 4 de outubro, dia de ministérios fazendo a animação 
São Francisco, as celebrações litúrgica.
serão festivas.  A missa das 9 No dia 29, dia de São Miguel 
horas, na Quadra da Gruta, será Arcanjo, às 9h, será celebrada 
presidida por Dom José Antonio, Missa Solene e, às 18h, haverá 
Arcebispo de Fortaleza. Às 16h, Procissão e Missa, encerrando a 
acontece a Celebração de Festa. 
Encerramento da Festa, com frei 
Marconi Lins, Ministro Provincial, 
Frei João Amilton, Pároco e Reitor, 
e outros concelebrantes. Na página 
eletrônica da Arquidiocese está a 
programação completa.

Informações:(85) 3343 0017 

Paróquia de 
Itapebuçu

Lucivângela Luz - Secretária da Região
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Dom Antônio de 
Almeida Lustosa

37 anos de passamento

pastoral” de Dom Lustosa para o 

altar. Neste mesmo momento 

litúrgico, o casal Roberto e Eliégia 

Rodrigues depositaram um buquê 

de rosas no quadro do arcebispo, 
Na Catedral Metropolitana de próximo ao púlpito do altar. Antes 

Fortaleza, foi realizada a Sagrada da benção final, Conceição 
Eucaristia em sufrágio dos 37 anos Rodrigues, relações públicas da 
de passamento de Dom Antônio de causa, fez uma referência ao dia 
Almeida Lustosa no dia 14 de dos pais, alusivo ao dia solene.
agosto. A celebração foi presidida Após a santa missa, o 
pelo arcebispo de Fortaleza, Dom arcebispo Dom José convidou 
José Antonio Aparecido Tosi todos os fiéis à campa de Dom 
Marques, concelebrada pelo padre Lustosa que se localiza na capela 
Anderson Avelino, vigário paroquial de ressuscitação da Catedral, onde 
da Piedade e diretor da rádio Dom pronunciou uma bênção especial 
Bosco, comentada pela irmã ao religioso. 
Margarida Sales, coordenadora da A Comissão da Causa de 
comissão de beatificação e Beatificação e Canonização de Dom 
canonização de Dom Antônio de Antônio de Almeida Lustosa 
Almeida Lustosa. representada por irmã Margarida 

A Arquidiocese de Fortaleza e Sales, Conceição Rodrigues, 
esta comissão prestam há 12 anos Zenaide Oliveira, esteve na 
essa homenagem ao religioso. A Arquidiocese de Brasília para 
banda da Polícia Militar abriu o participar da Missa Solene e Posse 
evento e o coral do colégio Dom Canônica do Arcebispo Dom Sérgio 
Bosco contribuiu com um animado da Rocha. Com muita honra as 
recital. O professor José Olavo representantes foram prestar 
Rodrigues declamou um cordel homenagens das mais dignas ao 
sobre a obra de Dom Antônio, de magnífico arcebispo de Brasília. O 
autoria do radialista Aurélio grande prelado, verdadeiro pastor 
Menezes. No ofertório, um dos da igreja por vontade de Deus, 
membros da comissão, Zenaide revest ido da plenitude do 
Oliveira, levou uma “carta sacerdócio de Cristo dentro de um 

PRESBÍTEROS
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irmãos padres e diáconos a halo de majestosa simplicidade foi 
fazerem uma avaliação da atual um grande apoiador da causa de 
Comissão, a apresentar sugestões Dom Lustosa quando bispo auxiliar 
para a caminhada e a elaborar de Fortaleza. 
possíveis propostas para alteração A comissão solicita aos fiéis 
do Estatuto. que alcançaram graças ou 

A carta encontra-se na página tomaram conhec imento de 
da Arquidiocese de Fortaleza: 

milagres que entrem em contato. 
www.arquidiocesedefortaleza.org.

Telefones: 8898 5752, 9705 6932 
br 

ou 9643 6163.

Comissão de 
Sustentação de 

Os padres novos que tenham Presbíteros 
até cinco anos de ordenação terão 

O presidente da Comissão de 
o seu encontro semestral, de 24 a 

Sustentação do Clero, Pe. José 
27 de outubro, no Convento 

Soares Teixeira, encaminhou uma 
Capuchinho de Guaramiranga. 

carta, datada em 24 de agosto, aos 
Serão pontos principais de pauta 

padres e diáconos transitórios da 
do encontro: estudo sobre as DGAE 

Arquidiocese de Fortaleza, 
da Igreja no Brasil - 2011 a 2015; 

comunicando-lhes que a atual 
partilha sobre a espiritualidade e a 

Comissão do Fundo se encaminha 
vida pastoral. 

para o final do mandato de dois 
Em ambos os encontros, os 

anos (janeiro de 2012). Partilha 
padres devem levar túnica, estola 

sua experiência, com resultados, 
branca, liturgia das horas, material 

dificuldades e preocupações no 
de uso pessoal e o texto das DGAE 

desejo de “arrumar bem a casa e 
– documento 94 da CNBB. 

facilitar a vida a quem chegar”. 
Informação e confirmação de 

Lembra que no encontro do 
presença com Maria de Jesus, na 

Clero em janeiro de 2012 serão 
Sala do Clero, telefone (85) 4005 

escolhidos os membros da nova 
7860.

Comissão. Nesse encontro é que 
podem ser feitas alterações no 
Estatuto. Por isso convida os 

Encontro dos Padres 
até cinco anos de 
ordenação
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ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO

NASCIMENTO ORDENAÇÃO PRESBITERAL
1 Pe. Rodrigo Almeida de Castro 1 Frei Roberto Magalhães, OFMcap
1 Pe. Pedro Rodrigues da Silva Neto 7 Pe. José Daniel Nunes de Paulo, FSA
3 DomManuel Edmilson da Cruz 7 Pe. Luiz Madeira Bezerra Júnior
4 Pe. Francisco Bruno Xavier da Silva 14 Pe. José Evandro Brito Santos, SDN
5 Pe. Luiz de Gonzaga Furtado Neto 18 Pe. Cristóvão (Christopher J.) Hogg, C.Ss.R
6 Frei Wellington Gomes de Sousa, OFMCap 19 Pe. Francisco Rodrigues de Souza
6 Pe. Francisco Daniel de Freitas Muniz 21 Pe. Fábio José Costa, FSA
7 Frei Raimundo Valdo Nogueira, OFMconv 21 Frei Wellington Gomes de Sousa, OFMCap
7 Pe. Gilson Marques Soares 23 Pe. Lucas Reginaldo Bemfica, SDN
8 Pe. Francisco Aglailton L. da Silva, FN 23 Pe. Francisco de Assis Araújo
9 Pe. Francisco Ricardo Luz, CSJ 24 Dom Beda Pereira de Holanda, OSB
10 Mons. Aluísio Rocha Barrêto 27 Pe. Expedito Teles, SJ
11 Pe. Antonio Alves de Lima 28 Pe. Francisco Antônio Cavalcanti de 
12 Pe. Daniel Morais de Sousa Menezes (Pe.Tula)
12 Pe. Francisco Antônio Francileudo
12 Diác. Paulo Henrique Oliveira, INJ
13 Pe. Paulo Henrique Oliveira Rocha, FN
14 Pe. Giovanni Sabóia de Castro
15 Diác. Antônio Marcos Carolino dos Santos
16 Frei Noé Esaú García Valencia, OAR
16 Pe. Eliezer Moreira César
16 Pe. Severino Guedes
18 Pe. Ponciano Petri, SJ
20 Pe. Pedro Silva de Moura, SCJ
21 Frei Leônidas (José M.) Meneses, OFM
21 Pe. Wagner Sabóia Frota
22 Pe. Francisco de Assis Apolônio
22 Pe. José Edison Coelho dos Santos, INJ
23 Pe. Marco Antônio dos Santos Brito
26 Pe. Dimas Gonçalves Lima
27 Pe. Francisco Gomes da Silva, MI
28 Pe. Moacir Cordeiro Leite
29 Pe. Eduardo (Eamonn) Gowing, C.Ss.R
29 Pe. João Bosco de Sousa Leite
30 Pe. Francisco Nelson Moreira da Silva
30 Pe. Francisco Geovane Saraiva Costa
30 Pe. Elpídio de Sousa Sampaio

Parab
éns a T

odos
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PRIORIDADE PASTORAIS

Pastoral de 
Juventude do Meio 
Popular
Planejamento do segundo 
semestre 

Setor Juventude

e n c e r r a m e n t o  d o  a n o ,  
p o s s i b i l i t a n d o  t r o c a  d e  
experiências e de presentes. 
Concluiremos nossas atividades 
com uma Assembleia da PJMP, de 
13 a 15 de janeiro de 2012, com a 
finalidade de ser formada a 

Nos dias 27 e 28 de agosto de Comissão de Articulação e  
2011, a PJMP (Pastoral de elaborado um regimento interno da 
Juventude do Meio Popular) PJMP de Fortaleza.
realizou o seu planejamento do Desde o mês de agosto 2011, 
segundo semestre de 2011, na o jovem Raimundo da PJMP dá um 
ABEFS (Associação Brasileira de plantão no Centro de Pastoral 
Educação Familiar e Social) na “Maria, Mãe da Igreja”, das 15h às 
Praia do Futuro. Agradecemos a 16h, no espaço das pastorais de 
Congregação das Filhas da juventude. O telefone de  contato é 
Sociedade de Maria por ter 8850.6366 e o e-mail da Pastoral é 
disponibilizado o espaço para a pjmpfortaleza@gmail.com
realização do encontro. Contamos 
com a participação de 25 jovens de 
7 grupos de base. Com muita 
an imação  e  compromisso,  
decidimos dar continuidade à Brasil receberá a Cruz da 
“Escola de Formação”: nos dia 18 e Jornada Mundial da Juventude
25 de setembro será estudado o No dia 18 de setembro, no 
tema do Meio Ambiente, no Parque Campo de Marte, em São Paulo, os 
Santa Rosa, Paróquia Nossa católicos do Brasil receberão a cruz 
Senhora do Perpétuo Socorro, da Jornada Mundial da Juventude 
Mondubim. Celebraremos nosso no Brasil. A cerimônia terá início às 
DNJ (Dia Nacional da Juventude) 9 horas e o encerramento às 16 
no dia 30 de outubro no Aracapé, horas com a Celebração da Santa 
Paróquia Sagrada Família, onde Missa. 
socializaremos apresentações Está sendo prevista uma 
ar t í s t i cas  num encont rão,  grande festa com o objetivo de 
finalizando com uma caminhada.  celebrar a chegada da Cruz ao 
Teremos também um encontrão de Brasil e provocar o entusiasmo nos 
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jovens e nas famílias de todo o país Universal, participando da coleta 
para participar da próxima destinada às missões. 
J O R N A D A  M U N D I A L  D A  Durante o encontro serão 
JUVENTUDE que acontecerá em apresentados os subsídios da 
2013, no Rio de Janeiro, como Campanha: cartaz, cartilha, 
também para participar da folheto de oração, DVD e 
peregrinação da Cruz, que se dará envelopes. Esse material pode ser 
de 2011 a 2013. A cruz deverá adquirido nas secretarias das 
passar por todos os regionais. No Regiões Episcopais. O encontro 
Regional Nordeste 1, constituído terá assessoria do diácono Luciano 
pelas dioceses do Ceará, estará de Gonzaga, coordenador do COMIDI, 
18 de fevereiro a 10 de março de e da Equipe Arquidiocesana de 
2012. Campanhas. Na oportunidade será 

Mais notícias  no site: apresentada a equipe executiva do 
w w w . c n b b . o r g . b r  o u  Conselho Missionário Diocesano .

 Deverão par t i c ipar  do  
encontro os membros da Equipe de 
Campanhas, Conselho de Leigos, 
C o n s e l h o  M i s s i o n á r i o  
Arquidiocesano, Pastorais do 
Díz imo, da Catequese, da 

No dia 17 de setembro, das Comunicação, Familiar, Vocacional, 
8h30min às 12h, no Centro de Litúrgica, do Setor Juventude, da 
Pastoral Maria Mãe da Igreja, será articulação arquidiocesana das 
real izado um Encontro de Pastora is  Soc ia is ,  CEBs e 
Formação para a Campanha Organismos, Grito dos Excluídos, 
Missionária 2011 cujo tema é I n f â n c i a  e  A d o l e s c ê n c i a  
“Missão e Ecologia”. A Campanha Missionária, COMISE, COMIPAs, 
Missionária tem como objetivos: animadores das Santas Missões 
formar, capacitar e refletir a Ação Populares e todos os agentes que 
Missionária presente nas diversas se dedicam à realização da tarefa 
pa s t o ra i s ,  d e spe r t ando  a  missionária da nossa Igreja. 
Consciência Missionária, celebrar o Informações: Ir. Loreta, 3294 
Outubro Missionário fazendo a 3478; Newton Gonçalves, 9997 
Novena Missionária, comemorar o 3039; Equipe Executiva do COMIDI 
Dia Mundial das Missões e partilhar e Hilda ou Rosélia da Equipe de 
o Gesto de Solidariedade Concreto Campanhas, 3388-8701. 

www.jovensconectados.org.br

Campanha 
Missionária 
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PASTORAIS

Pastoral da 
Comunicação 

Pastoral do Turismo

participantes da oficina de 
Elaboração e Redação de Notícias 
deverão levar exemplares de seus 

O Setor de Comunicação da boletins e informativos paroquiais, 
Arquidiocese de Fortaleza realizará pastorais ou movimentos; já os 
durante o mês de outubro, no participantes da oficina de 
Centro de Pastoral “Maria, Mãe da Fotografia levem sua máquina 
Igreja”, duas oficinas técnicas: a fotográfica.
primeira, sobre elaboração e Os interessados devem fazer 
redação de notícias, no dia 01 de sua inscrição no Setor de 
outubro, das 8 às 12h, com Comunicação da Arquidiocese com 
assessoria da jornalista Rita Célia Marta Andrade ou Janayna Gomes, 
Faheyna; a segunda sobre através dos telefones (85) 
“fotografia: fotojornalismos e 3388.8703, (85) 9921.6742 ou 
registro de eventos”, no dia 15 de 8881.3788. 
outubro, das 8 às 12 horas, tendo 
como assessor Paulo Holanda. As 
oficinas têm o objetivo de ser um 
espaço de aprendizado de técnicas 

A Pastoral do Turismo da 
de comunicação. 

Arquidiocese de Fortaleza realizará 
Segundo Marta Andrade, 

no próximo dia 21 de setembro, às 
responsável pelo Setor de 

9h, na Igreja de Nossa Senhora da 
Comunicação da Arquidiocese, as 

Saúde, no Mucuripe, um encontro 
oficinas serão transmitidas de 

de animação.  A Pastoral do 
forma didática e participativa, não 

Turismo vem se articulando a p e n a s  p a r a  f a c i l i t a r  a  
mensalmente junto com o seu compreensão dos temas, mas 
novo coordenador, padre Alderi, sobretudo para que o agente da 
pároco da Paróquia Nossa Senhora Pastoral da Comunicação reflita e 
da Saúde, com o objetivo de saiba aplicar esse conhecimento na 
estruturar e divulgar esta pastoral realidade de sua paróquia.
na Arquidiocese de Fortaleza. No As oficinas são destinadas aos 
momento, a Pastoral do Turismo agen t e s  da  PASCOM da s  
está traçando alguns projetos de paróquias, pastorais e movimentos 
divulgação do seu trabalho. da Arquidiocese de Fortaleza. Os 

A Pastoral tem como missão 
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contribuir para o desenvolvimento carisma, distribuindo diariamente 
a mais de 70 moradores de rua d o  t u r i s m o  r e l i g i o s o  n a  
sopa de valor nutritivo balanceado.Arquidiocese de Fortaleza, de 

A distribuição da sopa inicia forma respeitosa e digna para o ser 
às 14 horas a toda pessoa que humano e a natureza, inserir o 
procura, sem distinção de grau de turista na religiosidade e crença do 
marginalidade na sociedade.povo, através da acolhida nas 

A Presidente do Conselho igrejas e em suas peregrinações, 
Metropolitano de Fortaleza, Csc. favorecer o crescimento social, 
Djanira Bezerra Lopes, diz que esta religioso, cultural e econômico nas 
ação, conhecida pelos confrades de comunidades. Tem, também, a 
todo o Brasil, é resultado da ação intenção de reconhecer a 
afetiva e efetiva da caridade.Arquidiocese de Fortaleza como 

"O amor é grande, o coração é 
referencial de turismo religioso 

de mãe, os necessitados são 
para o estado do Ceará. Os 

muitos, mas os recursos são 
membros da Pastoral se colocam à 

poucos", diz a Csc Djanira Lopes. 
disposição de todas as paróquias 

Deve ser esse o único interesse do 
para que possam desenvolver um 

confrade vicentino, qualquer outro 
bom trabalho na Arquidiocese.  

é contratestemunho evangélico. O 
I n f o r m a ç õ e s :  S e l m a  interesse do confrade vicentino é 

Guimarães, ou "Amar a Deus com o suor do rosto e 
 pastoraldoturismo@arquidio com a força dos braços", nas 

cesedefortaleza.org.br palavras de São Vicente de Paulo.
O Conselho Metropolitano de 

Fortaleza da Sociedade São 
Vicente de Paulo convida quem 
tiver interesse nesta obra de Deus 
a conhecer e a ajudar de forma 
material e por orações. 

Csc .  D jan i ra  Lopes  -  
Pesidente A Sociedade São Vicente de 

Confrade Vanilo de Carvalho, Paulo (SSVP), na sede do Conselho 
responsável pela comunicação.Metropolitano de Fortaleza, 

situado na Rua Jaime Benévolo, 
número 3, na Praça Coração de 
Jesus, continua, dentro do seu 

Sociedade de São 
Vicente de Paulo e 
moradores de rua 
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COMUNICAÇÕES

Monjas 
Concepcionistas 
Franciscanas

Celebrações jubilares

500 Anos de Fundação

Concepcionistas pôde ter em mãos 
sua tão esperada Regra própria 
aprovada pelo então Papa Júlio II. 

No dia 17 de setembro de 
2011, chegaremos ao término de 

A Ordem da Imaculada 
uma caminhada de três anos de 

Conce ição (OIC) ,  também 
preparação em nível comunitário e 

conhecida com o nome de 
federal, com os seguintes temas: 

Concepcionistas Franciscanas, 
1º ano - “Abandonar o que nos 

fundada por Santa Beatriz da Silva 
impede de caminhar”; 2º ano - 

em 1484, celebra o JUBILEU dos 
“Concentrar-se sobre o essencial 

500 Anos de aprovação da Regra 
da nossa vocação”; 3º ano - 

própria, pela Bula “Ad Statum 
“Retomar com alegria a missão 

Prósperum” de 17 de setembro de 
que nos foi confiada por Deus”. O 

1511.
Santo Padre, Bento XVI, concedeu 

Quando a OIC foi fundada 
Indulgência Plenária às pessoas 

ainda vigoravam as determinações 
que, com as devidas condições, 

do lV Concílio de Latrão (1215), 
forem rezar na Igreja de algum dos 

que proibia aprovação de novas 
M o s t e i r o s  d a  O r d e m  

Regras. Assim, o Fundador teria 
Concepcionistas e participarem de 

que adotar uma das Regras já 
alguma celebração.

existentes. Assim sendo, Santa 
Para as celebrações jubilares, 

Beatriz, embora crendo que sua 
a Federação da Imaculada 

Ordem deveria ter Regra própria, 
Conce i ção  no  Bras i l  es tá  

procurou conformar-se com o 
promovendo um Congresso 

pensar da Igreja e escolheu a 
Nacional em São Paulo, no 

Regra de Cister, que vigorou de 
Mosteiro da Luz, de 9 a 11 de 

1489 a 1494.
setembro. A Diocese de Évora, em 

De 1495 a 1511 a nascente 
Po r t uga l ,  e s t a r á  t ambém 

Ordem passou a observar a Regra 
promovendo nos dias 14 a 16 de 

de Santa Clara. Para maior glória 
o u t u b r o  u m  C o n g r e s s o  

de Deus, honra da Imaculada, 
Internacional. No Mosteiro da 

alegria e felicidade das Monjas, em 
Imaculada Conceição e São José, 

1511 a primeira geração de 
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em Fortaleza, será celebrado um contribuições de propostas para o 
Tríduo nos dias 14, 15 e 16 de II Plano Nacional de Enfrentamento 
setembro com missa às 19 horas. ao Tráfico de Pessoas.
No dia 17 de setembro, haverá O curso teve os seguintes 
Missa às 9h (manhã) e, às objetivos: sensibilizar e socializar 
16h30min, oração das Vésperas informações sobre o Tráfico de 
com o povo. P e s s o a s ;  c a p a c i t a r  

No dia 18 de agosto, o multiplicadores, multiplicadoras 
Mosteiro da Imaculada Conceição e para ações educat ivas de 
São José comemorou seus 44 anos p r evenção  e  a s s i s t ên c i a ;  
de existência na Arquidiocese de intensificar a luta por políticas 
Fortaleza. O Mosteiro fica na Av. públicas de enfrentamento a essa 
Visconde do Rio Branco, 2590. realidade, tarefa que tem sido 
Informações pelo telefone (85) assumida pela Rede um Grito pela 
3226 2038. Vida desde março de 2006.

A Rede um Grito pela Vida é 
Intercongregacional, constituída 
por rel igiosas de diversas 
Regionais e Congregações. É um 
espaço de articulação e ação 
solidária da Vida Religiosa 

Realizou-se na Casa de Consagrada do Brasil e parte 
Encontro Irmã Yolanda, no bairro constitutiva da Conferência 
Henrique Jorge, do dia 2 ao dia 4, Nacional dos Religiosos do Brasil 
um curso de formação sobre o ( C R B ) .  A t u a  d e  f o r m a  
Trafico de Seres Humano em descentralizada e articulada com 
Fortaleza, organizado pela Rede as organizações e iniciativas afins 
um Grito pela Vida .  Os em diversas localidades, Estados e 
facilitadores do curso foram Irmã Municípios. Integra a Rede “Talitha 
Gabriella Bottani, da articulação kum”, Rede internacional da Vida 
nacional da Rede, Renato Roseno, Religiosa no enfrentamento ao 
curador da Pestraf no Ceará e Tráfico de Pessoas. 
Andréia Costa, coordenadora do Contatos: Irmã Gabriela 
Núcleo de Enfrentamento ao Bottani (85) 8868 3707. 
Trafico de Pessoas no Ceará. O 
curso terminou com a realização de 
uma Assembléia Livre com 

Rede um Grito pela 
Vida 
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Simpósio Filosófico 
Internacional

Conselho de Leigos

cristãos no serviço à comunidade 
de fé, no testemunho e na 
participação ativa na construção do 

A Faculdade Católica de Reino. Mas agora pergunta-se: 
Fortaleza, nos dias 21, 22 e 23 de S e r á  q u e  c o n s e g u i m o s  
setembro, realizará o I Simpósio compreender quem é o cristão 
Filosófico Internacional com o tema leigo? Como memória, trazemos o 
“Um olhar interdisciplinar sobre a que nos disse o CNLB RSul1/SP, no 
subjetividade humana: a pessoa boletim.
humana, em Edith Stein”. O Na Igreja Católica, leigo e 
simpósio reunirá convidados leiga é um batizado, e pelo Batismo 
ilustres: Dra. Angela Ales Bello, é participante da vida da Trindade 
PUL – Roma; Dra. Irmã Jacinta Santa, assumindo sua vocação e 
Turolo Garcia, ASCJ; Dr. Andrés missão no meio do mundo, junto à 
Eduardo A. Antúnez, USP; Dr. sua família, ao seu trabalho, nas 
Juvenal Savian Filho, UNIFESP; diversas instâncias da sociedade, 
Dra. Clélia Peretti, PUC-PR; Dr. p r i n c i pa lmen te  j un t o  ao s  
Marcio Luiz Fernandes, PUC-PR. marginalizados, aos mais sofridos 
Durante o evento acontecerão e aos preferidos de Jesus Cristo.
palestras, conferências, mesas- Convidamos os cristãos leigos 
r e d o n d a s ,  m i n i c u r s o s  e  e leigas a continuarem refletindo 
comunicações. sobre sua vocação batismal para 

A Faculdade Católica de tomarem gosto, aprofundarem e 
Fortaleza fica na Rua Tenente dinamizarem sua ação como Igreja 
Benévo l o ,  201  -  Cen t r o .  em busca da transformação da 
Informações na Secretaria da sociedade e da promoção da vida 
Faculdade ou através do telefone plena para todos.
(85) 3453-2150. Trazemos do  Curso que se 

intitula Aprofundamento da 
Vocação Laical  algumas linhas 
oferecidas pelo Pe. Agenor 
Brighenti, para ajudar na reflexão: 

A p ó s  a s  r e f l e x õ e s  e  
O Concílio Vaticano II reafirmou a 

celebrações da vocação leiga, da 
base laical da Igreja - o Batismo é a 

qual brotam todas as demais 
vocação fundante do ser cristão e 

vocações, se destaca o leigo ou 
do ser Igreja, de onde brotam 

leiga como catequista e se deseja 
todos os ministérios, inclusive os 

reforçar o papel de cada um destes 
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m i n i s t é r i o s  o r d e n a d o s .  
Consequentemente há uma co-

A terceira edição da Festa da 
responsabilidade de todos na 

Vida acontecerá no dia 11 de 
missão da Igreja, que é a de 

dezembro, 3º domingo do 
colaborar com a edificação do 

Advento, na paróquia Nossa 
Reino de Deus no Mundo, do qual a 

Senhora das Dores, Praça Farias 
Igreja é “gérmen e princípio”. 

Brito, no bairro Otávio Bonfim. A 
Afirma a Lumen Gentium que há 

Festa da Vida é um momento 
uma radical igualdade, em 

vivencial, celebrativo. Para ela 
dignidade, de todos os ministérios. 

podem convergir todas as 
Nesta caminhada, o CAL 

iniciativas em favor da vida. É 
lembra que até dezembro estará no 

organizada pela Equipe de 
programa A VOZ DO LAICATO 

Campanhas da Arquidiocese em 
dialogando sobre as Diretrizes da 

parceria com várias organizações e 
Ação Evangelizadora da Igreja, um 

movimentos eclesiais e da 
assunto que diz respeito  a todos os 

sociedade civil. Fazem parte das 
cristãos. Já fez uma apresentação 

equipes de organização do evento 
geral, conversou sobre o objetivo e 

pessoas das comunidades, áreas 
nos próximos vai comentar cada 

pastorais e paróquias, das 
uma das urgências e as idéias para 

pastorais e movimentos da Igreja, 
colocá-las em prática.  Quer 

das ONGs e movimentos sociais, 
conhecer um pouco mais,  

que trabalham pelo resgate da 
participe. O próximo será no dia  

vida. A ideia de realizar a festa da 
29 de setembro às 18h30min, 

vida nasceu da Campanha da 
n a  R á d i o  D o m  B o s c o .  

Fraternidade 2008, que tinha como 
Esperamos sua audiência.

tema “Fraternidade e Defesa da 
A 6ª Semana do Leigo e Leiga 

Vida” e como lema “Escolhe, pois, a 
será de 14 a 20 de novembro do 

vida”. Hoje está ligada a todas as 
corrente. Realizaremos um dia de 

campanhas que, a partir do tema 
formação, assembléia eletiva e 

de cada ano, quer, em última 
comemoração do dia do Leigo e 

instância, defender e preservar a 
Leiga. O Conselho Arquidiocesano 

vida.
de Leigos deseja uma grande 

Em preparação à III Festa da 
participação das paróquias, 

Vida acontecerá no próximo dia 24 
organizações eclesiais e sociais. 

de setembro, das 8h30min às 
Somos Igreja e pertencemos ao 

11h30min, na Paróquia Nossa 
Corpo Místico de Cristo. 

Senhora  das  Dores ,  uma  Elenise Mesquita

Festa da Vida 2011
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Assembleia da Vida com o objetivo com Deficiência).
de aprofundar a mística da Festa da Informações: Secretariado 
Vida, bem como de organizar as de Pastoral, com Rosélia Follmann 
equipes de trabalho e as tendas. ou Hilda Xavante (85) 3388-8701. 

Várias tendas estão sendo 
pensadas para agrupar os 
participantes do evento, com a Grito dos Excluídos
finalidade de dar visibilidade aos 

A décima sétima edição do 
trabalhos em defesa vida, realizar 

Grito dos Excluídos e Excluídas em 
troca de experiências, mostra de 

F o r t a l e z a  a c o n t e c e u  n a  
artesanatos, exposição de fotos, 

comunidade do Lagamar, bairro 
livros, revistas, serviços de 

São João do Tauape, com 
massoterapia, dentre outros. As 

concentração inicial na Praça São 
tendas são: Cuidando da Saúde; 

Francisco reunindo cerca de três 
Povo Afrodescendente; Pessoas 

mil pessoas. Em seguida os 
Idosas; Criança e Adolescente; 

p a r t i c i p a n t e s  s a í r a m  e m  
Economia Solidária; Juventude; 

caminhada pe las  ruas  do  
Dependência Química; Pessoas 

Lagamar,indo até a Praça Padre 
com Deficiência; Povo de Rua; 

Pasquale, bairro Pio XII, onde foi 
Mídias Alternativas ; Terra, Água e 

lido um manifesto que publicamos 
Meio Ambiente; Povos Indígenas; 

a seguir.
Família.

As equipes de trabalho são: 
MANIFESTO DO 17º GRITO 

coordenação geral, comunicação e 
DOS EXCLUÍDOS

mot ivação,  i n f raes t ru tu ra ,  
“Pela vida grita a TERRA... 

finanças, produção e animação, 
Por direitos todos nós”!

secretaria. A atual equipe de 
“Na contramão da História 

coordenação geral é composta por 
oficial da Independência do Brasil, 

Junior Mendonça (Condomínio 
o Grito dos Excluídos e Excluídas 

Espiritual Uirapuru), Irmã Deusa 
chega à sua 17ª edição trazendo 

Cardoso (Pastoral da AIDS), Assis 
como lema: “Pela vida grita a 

Memória (Grito dos Excluídos), 
TERRA... Por direitos todos nós”!

Eymar Bezerra (Paróquia Nossa 
Desde 1995, oriundo da 

Senhora das Dores), Nilza Gomes 
Semana Social Brasileira, o Grito 

Ferreira (Paróquia Nossa Senhora 
dos Excluídos é o verdadeiro desfile 

das Dores), Rosélia Follmann 
do povo brasileiro. Além do verde e 

(Secretariado de Pastoral), Rosana 
amarelo, todas as cores estampam 

Marques (Movimento das Pessoas 
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as faixas gritando por saúde, embrutece as pessoas, isso parece 
moradia, opções de lazer, educação não ter nenhum significado ou 
de qualidade, trabalho... valor. Casas serão derrubadas para 

O Grito dos Excluídos é o que ruas e avenidas sejam 
momento em que milhares de alargadas para o Brasil mostrar ao 
vozes apresentam, de forma mundo que cumpriu bem o dever 
criativa e sem protocolo, a de casa e está preparado para 
memória das tristes estatísticas receber os tais eventos esportivos;
que, nem de longe, podem ser de — impactos ambientais pela 
uma pátria “Mãe gentil”: destruição do pouco verde que 

— O nosso Brasil é o 7º país ainda temos.
mais desigual do mundo; Denunciamos a sombra da 

— Os juros e amortizações da morte que vem à nossa mesa, 
Dívida Pública Federal (interna e diariamente, em forma de 
externa), que passa de 2 trilhões, agrotóxicos (segundo a ANVISA, 
consomem 44,93% do Orçamento cada habitante consome cerca de 
Geral da União, não permitindo a 5,2 litros por ano). 
construção de escolas, creches, E profetizamos: outro Brasil é 
hospitais e moradias. possível, sim! Um país que não seja 

Por ser um espaço de reconhecido pela impunidade, pela 
denúncia e profecia, desta vez, o corrupção, pelo descaso com que 
Grito denuncia a outra face do trata os idosos, as crianças, os 
legado que nos deixarão os moradores de rua, os jovens, os 
megaeventos e projetos colossais desempregados... aqueles a quem 
que não saem da mídia: a os telejornais se referem com 
construção da Usina Hidrelétrica de distância, anonimato, mas que têm 
Belo Monte, no Pará, os novos rosto e uma história que não é 
estádios, aeroportos e avenidas contada porque a vida deles é logo 
para a Copa 2014 e para as ceifada.
Olimpíadas 2016, no Rio de Q u e m  f i c a r  d e i t a d o  
Janeiro: eternamente em berço esplêndido 

— impactos sociais com a vai perder essa construção! 7 de 
remoção forçada de famílias que Setembro é um dia de consciência 
serão obrigadas a mudar o rumo de política e de luta. 
sua história; laços humanos serão Informe-se! Participe de 
cortados; mas quem se importa assembleias e conselhos do povo! 
com isso? No capitalismo que Una-se a seu vizinho! O isolamento 
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só gera acomodação! Só a união Escravo, Gabriel Souza e Francisco 
multiplica as forças. Traga a sua Alan.  O encontro contou com a 
bandeira de luta e o seu sonho e participação de vinte pessoas de 
venha! Tudo por um Brasil várias dioceses e pastorais do 
realmente independente!Por isso Ceará.
gritamos: “Pela vida grita a O encontro está dentro do 
TERRA... Por direitos todos programa que a CNBB lançou em 
nós”! 2010: projeto “Ouvi o Clamor do 

Fortaleza-CE, 7 de Setembro meu Povo: Mutirão Pastoral contra 
de 2011. o Trabalho Escravo”, que busca 

Coordenação do Grito aproximar a Igreja das situações 
análogas ao de trabalho escravo 
em todo o Brasil e promover ações 
concretas para a erradicação do Mutirão Pastoral 
trabalho escravo.

Contra O Trabalho Contatos: Thiago Valentim, 
CPT Ceará, (88) 9627 9567; Pe. Ari Escravo 
dos Reis, asssessor da CNBB, (61) 

A Comissão Pastoral da Terra 
8105 1968; Vladimir (85) 9973 

Ceará e o Mutirão Pastoral contra o 
0089, da Pastoral do Migrante. 

Traba lho  Esc ravo  (CNBB) ,  
buscando implantar o projeto em 
todo o Ceará, realizaram nos dias 

Nordestão de Liturgia2, 3 e 4 de setembro, no Sitio São 
Francisco, em Horizonte, Ceará, O Regional Nordeste I 
um seminário de formação sobre o realizará de 10 a 21 de janeiro de 
Mutirão Pastoral, com os objetivos 2012, no Centro de Expansão, Dom 
de discutir a problemática do Vicente Paulo de Araújo Matos, 
trabalho escravo no Brasil, bairro Granjeiro, no Crato - CE, o 
identificar situações de escravidão Curso de Formação Litúrgica para o 
no Ceará e fazer encaminhamentos Nordeste do Brasil “Nordestão de 
na linha de sua erradicação. A Liturgia”. São convidados a 
assessoria foi do padre Ari dos Reis, participar pessoas que atuam na 
assessor da Comissão Episcopal Pastoral Litúrgica, leigos(as), 
Pastoral para o Serviço da Caridade r e l i g i o s o s ( a s ) ,  d i á c o n o s ,  
da Justiça e da Paz – Comissão 8 e seminaristas e presbíteros dos 
de mais dois membros do GT do regionais, das dioceses, das 
Mutirão Pastoral contra o Trabalho paróquias e comunidades.  
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O curso tem como objetivo 
cons t ru i r  como d i sc ípu los  
missionários de Jesus Cristo um 

A Paulinas Livraria promoverá 
saber teológico-litúrgico, a partir 

várias atividades durante o mês de 
das práticas celebrativas dos 

setembro. 
participantes, à luz da Tradição e da 

No dia 17, das 9h, às 12h, 
renovação do Vaticano II, 

realizará um curso com o tema 
priorizando o rito que é fonte de 

“Oratória - Técnicas para falar em 
uma liturgia orante e inculturada 

público”, com assessoria de 
no chão nordestino.

Charleston Teixeria Palmeira, 
Os assessores serão: Dom 

fonoaudiólogo clínico, professor, 
Fernado Panico, Pe. Carlos Gustavo 

especialista em Voz e mestre em 
Haas, Pe. Marcelino Sivinski, Frei 

Psicologia. O público-alvo são 
Faustino Paludo, Pe Francisco das 

comunicadores, agentes de 
Chagas Silva, Pe. Francisco Ivan de 

pastoral, seminaristas, religiosos e 
Souza, Pe. Joaquim Ivo Alves dos 

interessados. A taxa de aquisição é 
Santos, Professora Marly Godim, 

a compra do livro “Oratória - 
Pe. Joselino Nunes, Pe. Eliomar 

técnicas para falar em público”.
Ribeiro, Pe. Hernaldo Pinto Farias, 

No dia 24, das 8h30min às 
Pe. Alberto Reani, Pe. Ricardo e Ir. 

12h30min, acontece um curso com 
Annette entre outros. 

o tema “Visão Global da Bíblia – I”, 
Coordenação: Dom Fernando 

com assessora de Ir. Aila L. 
Panico - Bispo de Crato e referência 

Pinheiro de Andrade, filósofa, 
para a Liturgia no Regional 

doutora em Teologia, professora e 
Nordeste 1; Pe. Francisco Ivan de 

membro da comunidade Nova 
Souza - coordenador Regional do 

Jerusalém. Tem como público-alvo 
NE1 para Liturgia; Pe. Francisco 

lideranças, agentes de pastoral, 
das Chagas Silva - coordenador do 

religiosos, formandos da vida 
curso; Pe. Joaquim Ivo Alves dos 

religiosa, leigos e interessados em 
Santos - administrador do curso; 

uma formação bíblica consistente e 
Sra. Raimunda Braga dos Santos e 

integral. A taxa é a compra de um 
Sra. Gineide Martins de Oliveira - 

livro referente ao módulo.
Secretárias.   

No mesmo dia, às 10h, 
Informações pelo e-mail: 

acontece o Dia Super+ com 
   Fone 

diversão e jogos. O público-alvo 
(88) 3521 8046 falar com 

são crianças, adolescentes, turmas 
Mundinha Braga (nas quartas-

escolares e de catequese e 
feiras, das 8h ás 12h).

contato@nordestaodeliturgia.com

Paulinas
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interessados. É gratuito. 
Informações:(85) 3226 7544

As pessoas de boas vontade 
que desejam fazer suas doações 
podem consultar o site  da  
ou da  e ver como 
ajudar.

SOS África: coleta 
nacional

atendendo ao apelo do santo 
Padre, lançaram a Campanha  SOS 
África e escolheram o dia 4 de 
setembro, por estar inserido na 
Semana da Pátria, para uma 
grande Coleta Nacional. Entretanto 
o presidente da Cáritas, dom Luiz 
Demétrio Valentini, afirma que as 
doações não se restringem à Coleta 

Os países do Continente 
do dia 4, podem “ser feitas ao longo 

Africano que pertencem ao 
dos dias, de acordo com a realidade 

chamado “Chifre da África” 
de cada região, paróquia ou 

(Somália, Uganda, Etiópia, Quênia, 
diocese do país”.

Djibuti e Eritréia) pedem ajuda. A 
Em nota,  a CNBB afirma que situação desses países do Chifre da 

o povo brasileiro tem uma ligação África é grave, por conta da falta de 
muito próxima com os povos chuvas, que há dois anos não cai na 
africanos, por conta da colonização região, e por conta de tensão 
e dos laços históricos. “Temos uma política entre Etiópia e Eritréia, que 
grande dívida histórica com o dificulta a ação humanitária em 
Continente Africano, com o qual seus territórios.
mais da metade da população 
brasileira se sente ligada por laços 
de identidade racial”.

Segundo a nota da CNBB, 
trata-se de uma campanha urgente 
“cujos recursos serão enviados de 
i m e d i a t o  p a r a  a  C á r i t a s  
Internacional, para socorro de 
tantas pessoas que estão 
c o n f i n a n d o  e m  n o s s a  
solidariedade”.

A Presidência da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) e a Cáritas Brasileira, 

O Papa Bento XVI, diante de 
centenas de peregrinos em Castel 
Gandolfo, a residência de verão do 
Sumo Pontífice, durante a oração 
do Angelus semanal.afirmou: "Nós 
não devemos ficar indiferentes ao 
drama da fome e da sede". "Muitos 
irmãos e irmãs no Chifre da África 
s o f r em  a s  c on sequênc i a s  
dramáticas da fome, agravada pela 
guerra e pela falta de instituições 
estáveis”, acrescentou. E pediu a 
todos "compaixão e solidariedade 
fraterna".

CNBB
Cáritas Brasileira
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Dia ........Hora ......Evento ..........................................................................................................................Local
1 .................9h00min Audiências Resid. Arquiepiscopal 
2 .................9h00min Audiências Resid.  Arquiepiscopal 
...................17h00min Audiência Resid. Arquiepiscopal 
3 .................8h00min Encontro com seminaristas da Arquidiocese de Fortaleza Henrique Jorge
...................18h00min Crisma na Paróquia Sant'Ana e São Joaquim Eusébio
4 .................14h00min CONGRESSO DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO Montese, Fortaleza
5 .................9h00min Encontro com os Diáconos Transitórios Resid. Arquiepiscopal 
...................16h00min Audiência Resid. Arquiepiscopal
6 .................9h00min Conselho Episcopal Resid. Arquiepiscopal
...................17h30min Conselho Econômico Arquidiocesano Cúria Metropolitana
7 .................9h30min Audiência Resid.  Arquiepiscopal
...................19h00min Missa - envio missionário na Paróquia Nossa Senhora das Dores Otávio Bonfim, Fortaleza
8 .................10h00min Audiência Resid.  Arquiepiscopal
...................19h00min Missa de Nossa Senhora da Saúde Mucuripe, Fortaleza
9 .................9h00min Reunião com os Diretores Espirituais dos 
................... Seminários Arquidiocesanos Seminário Propedêutico Henrique Jorge, 
...................18h20min Missa no Seminário Arquidiocesano São José - Filosofia Antonio Bezerra, 
10 ...............19h00min Missa de Nossa Senhora da Penha Sucatinga, Beberibe
11................17h00min Crisma na Paróquia Nossa Senhora das Graças Ideal, Aracoiaba
12 a 15 ....... Encontro dos Padres de mais de 11 Anos de Ordenação Pecém, S.G.do Amarante
16 ...............9h00min Audiências Arquiepiscopal 
...................18h00min Missa e Confraternização dos Diáconos Permanentes e famílias Resid. Arquiepiscopal 
17 ...............19h00min Crisma na Comunidade São Sebastião – 
................... Área Pastoral Barra do Ceará Barra do Ceará, 
18 ...............8h00min Missa de Colação de Ministros da Palavra na 
................... Comunidade São Judas Tadeu – Paróquia Bom Jesus dos Aflitos Parangaba, Fortaleza 
...................18h00min Missa de Nossa Senhora da Piedade Piedade, Fortaleza
19 ...............10h00min Encontro com seminaristas do 3º. Ano de Filosofia Resid. Arquiepiscopal
...................19h00min Missa de Nossa Senhora da Salette Bela Vista, Fortaleza
20 ............... 20 Ano de Episcopado de Dom José Antonio
...................18h30min Missa no Seminário Arquidiocesano São José – 
................... Teologia e Encontro com seminaristas de 4º. Ano de Teologia Castelão, Fortaleza 
21 ...............18h30min Missa no Seminário Propedêutico Henrique Jorge, 
22 a 25 ....... Visita Pastoral na Paróquia Menino Jesus Conjunto Industrial, 
26 a 29 ....... Encontro dos Bispos do Regional NE1 – CNBB Mundaú CE
30 ...............19h00min Missa na Comunidade Santa Teresinha – Paróquia Mãe Santíssima Parque Dois Irmãos, 

1 .................9h Pastoral da Pessoa Idosa: Dia Internacional da Pessoa Idosa
1 .................8h REM N Sra dos Prazeres: Formação Centro P. de Caucaia
1 .................8h30 REM São José: Reunião da Comissão Missão Centro de Pastoral
1 .................9h Setor Juventude da Arquidiocese: reunião ordinária Centro Pastoral
1 .................15h Pastoral Familiar: Reunião do Conselho Arquidiocesano Centro de Pastoral

Agenda do Arcebispo - setembro 2011
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1 ................. REM Bom Jesus dos Aflitos: Reunião do MESC Santa Cecília
1 ................. REM Bom Jesus dos Aflitos: Reunião dos repres. das Prioridades Sala da Região
2 .................8h REM Sagrada Família: Encontro com as equipes paroquiais da pastoral do dízimo 
3 .................17h Pastoral do Povo da Rua: reunião da coordenação Centro de Pastoral
3 .................19h REM São José: Reunião dos Secretários(as) paroquiais Centro de Pastoral
4 .................14h Pastoral do Menor: Reunião da Coordenação Centro de Pastoral
5 .................9h Arquidiocese: Conselho Presbiteral Centro de Pastoral
5 .................9h Arquidiocese: Reunião dos Secretários das Regiões Episcopais
................... com o Secretariado de Pastoral Centro de Pastoral
5 .................14h Pastorais Sociais, CEBs e Organismos: Coordenação ampliada Centro de Pastoral
5 .................15h Arquidiocese: Conselho Episcopal Residência Episcopal
5 .................19h REM São José: Reunião da Coordenação Centro de Pastoral
6 .................8h30 REM São José: Reunião dos Presbíteros Centro de Pastoral
6 .................9h Conselho dos Formadores dos Seminários Arquidiocesanos Residência Episcopal
6 ................. Arquidiocese: Equipe do Diaconato Permanente Residência Episcopal
8 .................8h REM N Sra dos Prazeres: Setor Juventude
8 .................9h REM N Sra dos Prazeres: Pastoral do Dizimo Centro P. Caucaia
8 .................8h REM N Sra dos Prazeres: Liturgia Centro de P. Caucaia
8 .................8h REM N Sra dos Prazeres: Terço dos homens Centro de P. Caucaia
8 .................8h REM Sagrada Família: Setor III Curso de relações humanas Tabatinga
8 .................8h30 REM São José: Reunião da Pastoral Vocacional Centro de Pastoral
8 .................9h Setor Universidades da Arquidiocese de Fortaleza: Reunião Centro de Pastoral
8 .................9h Catequese Arquidiocesana: Reunião da equipe de articulação Centro de Pastoral
8 .................14h Pastoral Carcerária: reunião da coordenação Centro de Pastoral
8 ................. Pastoral da Juventude: Reunião coordenação arquidiocesana Centro de Pastoral
8 .................14h30 REM N Sra da Assunção: PASCOM – coordenação Quintino Cunha
8 .................14h30 REM N Sra da Conceição - Prioridade Formação: 
................... Curso de Teologia Popular Centro de Formação
8 .................15h REM N Sra da Conceição - Animação bíblico-catequética: 
................... Coordenadores paroquiais Centro de Formação
8 .................15h Vicentinos – SSVP:  Reunião Ordinária do CMF. Sede do CMF
8 ................. Infância e Adolescência Missionária: Escola de Formação
................... e Animação Missionária - “Campanha Missionária” Centro de Pastoral
8 e 9 ........... NE 1 – Pastoral da Criança: Formação Conselho Econômico Capuchinhas
9 ................8h30 Juventude Missionária: Escola de Formação Centro de Pastoral
10 ...............14h Pastoral do Povo da Rua: Formação para agentes Centro de Pastoral
10 ...............18h REM N Sra dos Prazeres: Encontro da coordenação do Conselho Sede da Região
10 ...............18h REM N Sra dos Prazeres: Encontro da Coordenação do MESC Centro P. Caucaia
11................8h RE Praia São Pedro e São Paulo: Encontro dos Padres Pitombeiras
11................9h REM N Sra da Conceição: Reunião dos Padres
11................19h30 Fórum Arquidiocesano de Movimentos Eclesiais: Reunião Plenária Centro de Pastoral
13 ...............17h30 Arquidiocese: Conselho Econômico Cúria Metropolitana
13 ...............19h REM N Sra da Conceição: Reunião da Coordenação Messejana
13 ............... REM Bom Jesus dos Aflitos: Encontro de Liturgia João XXIII
14 a 16 ....... Pastoral da Sobriedade: Acampamento da Pastoral da Sobriedade Cachoeira Paulista/SP
15 ...............8h REM N Sra dos Prazeres: Prioridade Família Centro P. Caucaia
15 ...............8h REM N Sra dos Prazeres: Pastorais Sociais Centro P. Caucaia
15 ...............8h REM N Sra dos Prazeres: Curso do Mesc Centro P. Caucaia
15 ...............8h30 REM N Sra da Assunção: Liturgia Vila Velha
15 ...............9h Arquidiocese: Conselho Pastoral Centro de Pastoral
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15 ...............8h30 REM São José: Reunião do Setor I, Centro Paróquia S. Benedito
15 ...............8h30 REM São José: Reunião do Setor II, Leste Paróquia São Vicente
15 ...............8h30 REM São José: Reunião do Setor III, Oeste Nas paróquias
15 ...............14h REM N Sra da Assunção: MESC Jardim Iracema
15 ...............14h30 REM N Sra da Assunção: PASCOM – visita Quintino Cunha
16 ...............8 a 17h Institutos Seculares: Reunião de todos os membros dos Institutos C. Catequético  Montese
16 ............... REM Bom Jesus dos Aflitos - Reunião da Catequese: Estudo Canindezinho
16 ............... Infância e Adolescência Missionária: Acampamento Missionário Parquelândia
17 a 21 ....... Arquidiocese: Retiro do Clero – 2º Grupo
19 ...............8h30 Arquidiocese: Reunião da coordenação pastoral Centro de Pastoral
19 ..............9h Cáritas Arquidiocesana:  Comissão de Catadores – Núcleo de Base Centro de Pastoral
19 ............... Cáritas Arquidiocesana: Reunião do Fórum Lixo & Cidadania Centro de Pastoral
19 ...............17h30 REM São José: Reunião da Comissão Formação Sala da Região
20 ...............14h REM Sagrada Família: Coordenação da região Escritório da Região
20 ...............17h REM Sagrada Família: Conselho econômico Escritório da Região
20 a 30 ....... REM Sagrada Família: Festa co-padroeiro São Judas Tadeu Jereissati – Timbó
21 ...............8h REM N Sra dos Prazeres: Visita do Vigário ao padre Marechal Rondon
21 a 23 ....... Pastoral Carcerária: Assembléia
21 a 23 ...... NE 1 – Pastoral da Criança: Missão e Gestão Crato
22 ...............7h30 REM N Sra dos Prazeres: Conselho da Região Capuãn
22 ...............8h REM N Sra da Assunção: Assembléia Eletiva da Região 
22 ...............8h REM Sagrada Família: Conselho pastoral Pajuçara
22 ...............8h RE Sertão São Francisco: Conselho Executivo Paramoti
22 ...............8h RESerra N. Sra da Palma: Conselho Pastoral Baturité
22 ...............8h RESerra N. Sra da Palma: Encontro da Região -Missão Baturité
22 ...............8h30 REM N Sra da Conceição: Reunião do Conselho Pastoral Centro de Formação
22 ............... REM Bom Jesus dos Aflitos: Reunião do Conselho Pastoral Henrique Jorge
22 ...............8h30 Pastoral da Pessoa Idosa: Coordenação Arquidiocesana Centro de Pastoral
22 ............... Pastoral do Migrante: Dia Missionário - comunidade Pica Pau Horizonte
22 ...............14h30 REM N Sra da Conceição - Prioridade Formação: Centro de Formação
23 ............... Dia Mundial das Missões e Santa Infância: Coleta para as Pontifícias Obras Missionárias. ......
23 ...............8 a 12h REM São José: Formação para os Catequistas – Centro de Pastoral
23 ............... REM N Sra da Conceição, Setor 1 – Pastoral da Criança: Formação Tancredo Neves
23 ............... Pastoral dos Surdos: Encontrão
24 a 26 ....... Paróquia Santo Antônio de Pádua: 1ª semana litúrgica Maraponga
24 a 27 ....... Encontro dos Padres até 5 anos de ordenação
25 a 27 ....... CNBB: Conselho Permanente Brasilia, DF
26 ...............9h Comissão do Fundo Arquidiocesano de Solidariedade Centro de Pastoral
27 a 30 ....... Arquidiocese: Visita Pastoral Missionária à Par. Santo Antônio Caridade
27 ...............8h REM N Sra dos Prazeres: Formação dos Padres Caucaia
27 ...............8h RESerra N. Sra da Palma: Encontro dos Padres Barreira  
28 ...............8h30 Equipe Arquidiocesana Campanhas: reunião da coordenação Centro de Pastoral
29 ...............8 a 16h Pastoral do Dízimo: Assembléia Arquidiocesana Centro de Pastoral
29 ...............8h Apostolado da Oração: Reunião arquidiocesana Centro de Pastoral
29 ...............8h RE Praia São Pedro e São Paulo: Conselho de Pastoral Guanacés
29 ...............8h30 REM São José: Conselho Pastoral Centro de Pastoral
29 ...............8h30 Pastoral do Menor: Pamencriando - CULTURA E ARTE
30 ............... Pastoral da Juventude: Dia Nacional da Juventude
30 ...............8h REM N Sra da Assunção: Prioridade Formação: Bioética Quintino Cunha
31 ...............19h30 Pastoral Familiar: Reunião da Comissão Arquidiocesana Centro de Pastoral
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 Contribuição Paroquial - AGOSTO/2011
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H I S T Ó R I C O

REGIÃO SÃO JOSÉ Último mês

REFERENTE VALOR RECEBIDO REFERENTE VALOR

01- N.Sra.Lourdes - Dunas jul/11 924,30      jul/11 jul/11 277,29       

02- São Benedito jul/11 1.594,50   jul/11 jul/11 478,35       

03- Navegantes ago/11 1.241,80   ago/11 ago/11 372,54       

04- Catedral jul/11 946,90      jul/11 jul/11 473,45       

05- Cidade 2000 jul/11 191,44      jul/11 jul/11 57,33         

06- Cristo Rei jul/11 4.711,61   jul/11 jul/11 1.413,48    

07- Fátima ago/11 13.773,77 ago/11 ago/11 6.886,88    

08- Monte Castelo jul/11 3.170,27   jul/11 jul/11 1.585,14    

09- Mucuripe jul/11 2.414,48   jul/11 jul/11 1.207,24    

10- Patrocinio ago/11 1.822,00   ago/11 ago/11 840,00       

11- Santa Luzia jul/11 3.501,80   jul/11 jul/11 1.750,90    

12- São Vicente de Paulo jul/11 8.874,88   jul/11 jul/11 4.437,44    

13- Sag.Coração de Jesus jul/11 1.897,70   

14- N.Sra. Da Paz jul/11 8.186,60   jul/11 jul/11 4.093,30    

15- N.Sra. Do Carmo jul/11 5.022,28   jul/11 jul/11 1.115,19    

16- N.Sra. Dos Remédios jul/11 1.472,60   jun/11

17- Tauape jul/11 1.245,96   jul/11 jul/11 373,78       

18- São Gerardo jul/11 3.844,52   jul/11 jul/11 1.922,26    

19- Piedade mai e jun/11 5.000,00   abr/11

20- Parquelandia jul/11 e Festa 3.555,12   jul/11 jul/11 1.777,56    

21- N.Sra.das Dores jul/11 2.958,46   jul/11 jul/11 887,54       

22- Capela Santa Filomena jul e ago/11 940,00       

23- Capela São José - Papicu jul/11 1.446,77   jul/11 jul/11 434,03       

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

25- Reitoria S. Judas Tadeu ago/11 1.526,40   ago/11 ago/11 457,92       

26- Igreja da Prainha mai/Jun/jul/11 550,40      

27- N.Sra.Aparecida-Praia Futuro jul/11 766,56      jul/11 jul/11 229,97       

TOTAL  1 81.881,12 TOTAL  1 31.071,59  

COMISSÃO DO CLERO

RECEBIDO EM ago/11RECEBIDO EM ago/11

MITRA 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 jun/11

02-  Planalto do Pici jul/11 992,68      jun/11 jul/11 297,80       

03- Nazaré e Capelas jul/11 5.717,83   

04- Vila União jul/11 2.044,10   jul/11 jul/11 1.022,06    

05- Parangaba jul/11 6.721,65   jul/11 jul/11 3.099,25    

06- S.Raimundo Nonato jun e jul/11 4.635,30   jul/11 jun e jul/11 1.390,70    

07- São Pio X jul/11 1.659,69   jul/11 jul/11 829,79       

08- Bom Jardim jul/11 2.399,56   jul/11 jul/11 1.199,78    

09- Henrique Jorge jun/11

10- João XXIII ago/10;jul/11 7.548,25   jul/11 ago/10; jul/11 2.264,48    

11-  Aparecida-Montese jun/11

12- N.Sra.de Salete mai/11

13- Sta. Paula Franssinetti jun-jul/11 festa 3.328,73   jul/11 jun e jul/11 871,38       

TOTAL  2 35.047,79   TOTAL  2 10.975,24  

REGIÃO N.SRA.DA ASSUNÇÃO

01- Barra do Ceará   508,10      

02- Granja Portugal mar/11

03- Alvaro Weyne jun e jul/11 2.903,04   jul/11 jun e jul/11 870,91       

04- Genibaú jun/11

05- N.Sra.Assunção jul/11 3.898,01   jul/11 jul/11 1.733,71    

06- Antonio Bezerra jul/11 3.472,93   jul/11 jul/11 1.736,47    

07- Carlito Pamplona jul/11 2.912,83   jul/11 jul/11 1.456,41    

08- Conjunto Ceará jul e ago/11 5.771,20   ago/11 jul e ago/11 2.885,62    

09- Cristo Redentor jul/11 1.845,92   jul/11 jul/11 922,96       

10- Jardim Iracema jun/11

11- Pirambu jul/11 1.095,00   jul/11 jul/11 328,50       

12- S.Pedro e S.Paulo jul/11 2.284,38   jul/11 jul/11 685,31       

13- Vila Velha jul/11 820,81      jul/11 jul/11 246,24       

TOTAL  3 25.512,22    TOTAL  3 10.866,13  

 

RECEBIDO EM ago/11 RECEBIDO EM ago/11

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 jul/11 1.551,60   Jan/2007

02- Manoel Sátiro jul/11 1.463,55   jul/11 jul/11 439,07       

03- N.Sra. Da Glória jun e jul/11 20.900,27 jul/11 jun e jul/11 10.450,13  

04- Alto Alegre (08-12/10..01/11) jul/11 1.063,18   jul/11 jul/11 318,95       

05- Dias Macedo jul/11 Festa 3.680,89   jul/11 jul/11 1.221,69    

06- Eusébio jul/11 Festa 4.171,37   jul/11 jul/11 440,47       

07- Lagoa Redonda jul/11 1.022,02   jul/11 jul/11 306,61       

08- Ssma. Trindade jul/11 Festa 6.183,01   jul/11 jul/11 1.128,60    

09- Maraponga jul/11 2.330,57   jul/11 jul/11 699,17       

10- Messejana jun e jul/11 8.558,15   jul/11 jun e jul/11 4.279,08    

11- Mondubim jul/11 2.750,00   mai/10

12- São Diogo - Cajazeiras jul/11 936,70      jul/11 jul/11 281,01       

13- São João Eudes jul/11 3.265,00   jul/11 jul/11 1.632,55    

14- Edson Queiroz jul/11 1.615,59   jul/11 jul/11 484,68       

15-  Pedras / Messejana jul/11 519,97      jul/11 jul/11 155,99       

16- Parque Santa Maria jul/11 500,99      jul/11 jul/11 150,30       

17-  Parque Dois Irmãos jul/11 2.503,81   jul/11 jul/11 751,14       

18- Tancredo Neves jul/11 2.663,71   jul/11 jul/11 1.331,85    

19- Conjunto Palmeira jul/11 2.048,48   jul/11 jul/11 614,54       

20- Seminário Seráfico jul/11 481,30      

TOTAL  4 68.210,16    TOTAL  4 24.685,83    

01-  Icarai abr/11acordo 1.714,28   abril/11 abr/11acordo 514,28       

02- Araturi jun e jul/11 2.311,96   jul/11 jun e jul/11 693,59       

03-  Marechal Rondon jul/11 320,05      

04- Parque Potira jul/11 1.419,25   jul/11 jul/11 425,77       

05- Parque Guadalajara jul/11 444,80      jul/11 jul/11 133,44       

06- Parque Tabapuá jul/11 1.187,93   jul/11 jul/11 356,38       

07- Capuan jul/11 1.189,42   jul/11 jul/11 356,82       

08- Caucaia jul/11 1.534,07   jun/11 jul/11 460,22       

NOSSA SRA. DOS PRAZERES

MITRA DE FORTALEZA COMISSÃO DO CLERO

RECEBIDO EM ago/11 RECEBIDO EM ago/11
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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- S. Gonçalo do Amarante jun e jul/11 2.195,20   jul/11 jun e jul/11 658,56       

10- Conj. Nova Metropole jul/11 2.709,97   jul/11 jul/11 826,67       

11- Pecem jul/11 847,84      jul/11 jul/11 254,35       

TOTAL  5 15.874,77 TOTAL  5 4.680,08    

01- Guaiuba jul/11 1.497,54   jul/11 jul/11 449,26       

02- Itaitinga jul/11 1.502,18   jul/11 jul/11 450,65       

03- Maranguape jul/11 2.287,49   jul/11 jul/11 1.143,74    

04- Maracanaú jul/11 5.591,73   jul/11 jul/11 1.940,34    

05- Pacatuba mar-abri/11 2.127,79   abr/11 mar-abri/11 638,34       

06- Pajuçara jul/11 4.989,10   jul/11 jul/11 2.494,55    

07- Tabatinga fev/11

08- Conj.Industrial jul/11 2.631,88   jul/11 jul/11 1.315,94    

09- Jereissati-Timbó jun e jul/11 2.740,21   jul/11 jun e jul/11 822,06       

TOTAL  6 23.367,92 TOTAL  6 9.254,88    

SÃO PEDRO E S.PAULO

01- Aruarú jul/11 519,92      jul/11 jul/11 155,97       

02- Horizonte jul/11 2.069,74   jul/11 jul/11 1.034,87    

03- Aquiraz jul/11 906,68      jul/11 jul/11 272,00       

04- Beberibe jul/11 Festa 3.159,43   jul/11 jul/11 947,83       

05- Cascavel jul/11 2.388,64   jul/11 jul/11 1.194,32    

06- Chorozinho jul/11 1.323,22   jul/11 jul/11 396,97       

07- Guanacés jul/09

08- Pacajus jul/11 3.289,84   jul/11 jul/11 1.644,92    

09- Parajurú mai-jul/11 1.901,07   jul/11 mai-jul/11 570,32       

10- Pindoretama jul/11 1.844,65   jul/11 jul/11 922,33       

11- Pitombeiras jul/11 526,22      jul/11 jul/11 157,87       

12- Sucatinga jul/11 684,00      jul/11 jul/11 205,21       

13- Tapera jul/11 1.173,85   jul/11 jul/11 352,55       

TOTAL  7 19.787,26 7.855,16    

MITRA DE FORTALEZA COMISSÃO DO CLERO

RECEBIDO EM ago/11 RECEBIDO EM ago/11

REGIÃO METROP.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 jul-ago/11Festa 2.933,12   jul/11 jul/11 508,76       

02- Antonio Diogo jul/11 912,55      jul/11 jul/11 273,76       

      Antonio Diogo (acordo) Acordo 200,00      

03- Aracoiaba jul/11 1.956,36   jul/11 jul/11 433,43       

04- Aratuba jul/11 801,38      jul/11 jul/11 240,41       

05- Barreira jul/11 1.192,90   jul/11 jul/11 357,87       

06- Baturité jul/11 2.785,17   jul/11 jul/11 1.392,59    

07- Ideal jul/11 559,16      jul/11 jul/11 167,75       

08- Ocara jul/11 1.633,00   jul/11 jul/11 489,90       

09- Pacoti ago/11 735,68      ago/11 ago/11 220,52       

10- Palmacia jul/11 746,50      jul/11 jul/11 223,95       

11- Redenção jul/11 1.261,40   jul/11 jul/11 378,42       

12- Mulungú jul/11 157,50      jul/11 jul/11 47,25         

13- Guaramiranga jul/11 450,45      jul/11 jul/11 135,14       

TOTAL  8 16.325,17 TOTAL  8 4.869,75    

SÃO FCO. DAS CHAGAS

01- Caiçara jul/11 240,47      jul/11 jul/11 72,14         

02- Canindé mai-jun/11 18.546,10 jun/11 mai-E194 e jun/119.273,04    

03- Caridade jun e jul/11 1.533,36   jul/11 jun e jul/11 460,00       

04- Itapebuçu jul/11 922,67      jun/11 jul/11 276,80       

05- Paramoti ago/11 697,20      ago/11 ago/11 209,16       

 TOTAL  9 21.939,80 TOTAL  9 10.291,14  

R  E  S  U  M  O C O M P E T Ê N C I AV A L O R C O M P E T Ê N C I AV A L O R

01.Região São José AGO/2011 81.881,12 AGO/2011 31.071,59  

02.Bom Jesus dos Aflitos AGO/2011 35.047,79  AGO/2011 10.975,24  

03.N.Sra. Da Assunção AGO/2011 25.512,22 AGO/2011 10.866,13  

04.N.Sra. Da Conceição AGO/2011 68.210,16 AGO/2011 24.685,83  

05.N.Sra. Dos Prazeres AGO/2011 15.874,77 AGO/2011 4.680,08    

06-Sagrada Familia AGO/2011 23.367,92 AGO/2011 9.254,88    

07-São Pedro e S.Paulo AGO/2011 19.787,26 AGO/2011 7.855,16    

08-N.Sra. Da Palma AGO/2011 16.325,17 AGO/2011 4.869,75    

09-São Fco. das Chagas AGO/2011 21.939,80  AGO/2011 10.291,14  

 TOTAL 307.946,21  TOTAL 114.549,80  
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H I S T Ó R I C O

RESUMO  DO  RETORNO RECEBIDO EM AGOSTO/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% 7.698,66   

02. Região Metrop.- Bom Jesus dos Aflitos 10% 7.698,66   

03. Região Metrop.- N.Sra. Da Assunção 10% 7.698,66   

04. Região Metrop.- N.Sra. Da Conceição 10% 7.698,66   

05. Região Metrop.- N.Sra. Dos Prazeres 10% 7.698,66   

06- Região Metrop.- Sagrada Familia 10% 7.698,66   

07- Região Praia -   São Pedro e S.Paulo 10% 7.698,66   

08- Região Serra -   N.Sra. Da Palma 10% 7.698,66   

09- Região Sertão - São Fcº das Chagas 10% 7.698,66   

10- Fundo de reserva 10% 7.698,66   

TOTAL  DO  RETORNO 76.986,55    

H I S T Ó R I C O

OUTRAS  CONTRIBUIÇÕES

                       REFERENTE                            VALOR

01. Comunidade Católica Shalom ago/11 6.500,00      

02. COT - Comunidade Obreiros da Tardinha mai/jun e jul/11 1.500,00      

03. Comunidade C. Anuncia-me Setembro e outubro/2010 200,00          

04. Comunidade C. Face de Cristo jun e jul/11 1.000,00      

05. Comunidade C. S.O.S. de Deus jul e ago/11 200,00          

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

07. FAMEC

08. Casa de São Francisco 

09. Comunidade Católica Recado jun e jul/11 500,00          

RECEBIDO  DE  01 a  31/08/11 TOTAL DE OUTRAS 10.000,00    

RECEBIDO  EM AGOSTO / 2011
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