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“Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da vida” 
e lema “Cultivar e guardar a criação” (Gn 2,15). 

O objetivo geral: “Cuidar da criaça o, de modo especial dos 
biomas brasileiros, dons de Deus, e promover relaço es fra-
ternas com a vida e a cultura dos povos, a  luz do Evangelho” 

 

“Acontecendo no tempo litúrgico da Quaresma, preparação para a celebração da Páscoa da Ressur-
reição, a Campanha da Fraternidade se propõe um caminho de conversão e alegre esperança..”  

Editorial 
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Editorial: “Quaresma – Campanha da Fraternidade” 

 

Dom José Antonio Aparecido Tosi Marques, Arcebispo de Fortaleza 

É precioso o tempo em que vi-
vemos: são grandes os desafios, 
mas são eles mesmos oportuni-
dades para maior maturidade 
humana e social. 

Assim, em seu desenvolvimento 
litúrgico a vida cristã sempre 
repropõe o acolhimento do 
Evangelho como força de Deus 
que renova todas as coisas. Na 
força da Ressurreição de Cristo 
nossa maior Esperança. Desta 
maneira as propostas da Qua-
resma e da Campanha da Frater-
nidade buscam alimentar a gran-
de esperança da construção de 
um mundo novo com o poder de 
Deus e a colaboração consciente, 
livre e responsável da humanida-
de, no cuidado dos irmãos e de 
toda a obra criada por Deus – 
casa comum onde moramos e 
convivemos. 

Neste ano 2017, a Campanha da 
Fraternidade nos coloca mais 
uma vez diante do relacionamen-
to da pessoa humana em sua 
integridade com a natureza cria-
da, seu mundo e sua casa. Toda a 

criação canta a glória de Deus. É 
na harmonia das criaturas que se 
manifesta o amor de Deus que 
tudo cria como relação de amor e 
na imensa comunhão de toda a 
natureza. Tema da CF 2017: FRA-
TERNIDADE – Biomas brasileiros 
e defesa da vida. Lema a partir da 
Palavra de Deus revela-
da: “Cultivar e guardar a cria-
ção”. (Gn 2, 15) 

Acontecendo no tempo litúrgico 
da Quaresma, preparação para a 
celebração da Páscoa da Ressur-
reição, a Campanha da Fraterni-
dade se propõe um caminho de 
conversão e alegre esperança. 

“Convertei-vos e crede no Evan-
gelho.” (Mc 1, 15b) As primeiras 
palavras da pregação de Jesus 
contêm em si o chamado ao ar-
rependimento e mudança de 
direção de vida – conversão – e 
esperança na fé da grande Novi-
dade que Jesus vem instaurar, a 
transformação do mundo da 
morte para a plena vida – Evan-
gelho. 

A pessoa humana, criada por 
Deus como sua imagem e seme-
lhança, tem no contexto de toda 
a criação um lugar especial e 
privilegiado: “Cultivar e guardar a 
criação.” como o faz o mesmo 
Criador. Assim se estabelece a 
harmonia dos seres, não no do-
mínio destruidor, mas no cuidado 
amoroso por tudo o que é obra 
de Deus. E a humanidade recebe 
este dom e chamado em Jesus, a 
conversão do egoísmo que des-
perdiça e destrói a natureza cria-
da, para novo relacionamento de 

cuidado e guarda. Para tal a pes-
soa humana recebe do Criador a 
inteligência para o conhecimento 
do dom que é cada criatura e a 
sabedoria de harmonizar sua vida 
no mundo em que passa sua 
existência terrena. Esta harmonia 
é a condição para a realização 
plena de cada pessoa e de toda a 
convivência da humanidade. 

A Palavra de Deus, que ilumina a 
realidade, chama ao conheci-
mento e ao responsável uso da 
própria natureza.  

Na Campanha da Fraternidade 
2017 somos chamados a conhe-
cer os biomas brasileiros em sua 
diversidade e especificidade. Eles 
são o ambiente no qual nasce-
mos e vivemos, realizamos nos-
sas ações e construímos nossa 
vida. É neles que nossa vida se 
desenvolve e nossa cultura se 
expressa. O respeito pela sua 
natureza e o cuidado e guarda 
são responsabilidade nossa para 
o bem comum de hoje e do futu-
ro das gerações. Nesta convivên-
cia inteligente e respeitosa mani-
festa-se o respeito e a solidarie-
dade entre todos, a FRATERNI-
DADE HUMANA concretamente. 

Somos chamados a cuidar de 
nossa casa comum: natureza e 
convivência, não perdendo assim 
a oportunidade do chamado à 
conversão e à plenitude da vida. 

+ José Antonio Aparecido Tosi 
Marques 

Arcebispo Metropolitano de For-
taleza 
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Decretos e Proviso es – janeiro de 2016 

DECRETO N 001-2017 – 
aprovação das Constituições 
atualizadas do Instituto Jose-
fino – 01 01 2017 

 CELEBRET para Pe. Luiz 
Abner Cavalcante de Almeida 
01 01 17 

 Provisão dos membros 
do Conselho Econômico – Paró-
quia N S da Conceição – Taba-
tinga – 10 01 17 

 Provisão dos membros 
do Conselho Econômico – Paró-
quia Divino Espírito Santo – 
Cidade 2000 – 10 01 17 

 Provisão dos membros 
do Conselho Econômico – Paró-
quia N S de Lourdes – Bairro de 
Lourdes, Fortaleza 10 01 17 

 Provisão dos membros 
do Conselho Econômico – Paró-
quia N S das Graças – Parque 
Potyra, Caucaia – 11 01 17 

 Provisão dos membros 
do Conselho Econômico – Paró-
quia Santa Luzia – Aldeota 07 01 
17 

 Uso de Ordem na Arqui-
diocese de Fortaleza para Pe. 
José Ricardo Pimentel de Sousa 
da Diocese de Barra BA 09 01 
16 

 CELEBRET para Pe. Fran-
cisco Nascelio Maciel – 23 01 17 

 Provisão dos membros 
do Conselho Econômico – Paró-
quia São Francisco das Chagas – 
Jereissati II, Pacatuba 23 01 17 

 Provisão de Vigário Pa-
roquial de SS Trindade – José 
Walter, Fortaleza – Pe. Christian 
Retamales, SSS 23 01 17 

 Provisão de Pároco de 
Bom Jesus Aflitos – Parangaba – 
Pe. Cícero Charles Alves Vidal 
dos Santos, SDS 23 01 17 

 Provisão de Pároco de 
São José – Vila Pery, Fortaleza – 
Pe. Carlos Jobed Malaquias Sa-
raiva, SDS 23 01 17 

 Provisão de Pároco de 
Imaculada Conceição – João 

XXIII, Fortaleza – Pe. João 
Tryboba, SDS 23 01 17 

 Provisão de Vigário Pa-
roquial de Imaculada Conceição 
–  João XXIII – Pe. Ademar Ca-
son, SDS 23 01 17 

 Provisão de Vigário Pa-
roquial de Bom Jesus dos Aflitos 
– Parangaba, Fortaleza – Pe. 
Mauri Gomes da Silva, SDS 23 
01 17 

 Provisão de Vigário Pa-
roquial de Bom Jesus dos Aflitos 
– Parangaba, Fortaleza – Pe. 
Vanderlei Roque Signorini, SDS 
23 01 17 

 Provisão dos membros 
do Conselho Econômico – Paró-
quia São Francisco de Assis – 
Quintino Cunha, Fortaleza 23 01 
17 

 Autorização de Santa 
Reserva Eucarística na Capela 
Nossa Senhora de Fátima – Saco 
do Vento, na Paróquia São 
Francisco de Assis em Palmácia 
23 01 17 

 

 

Agenda do Arcebispo – março de 2017 
Dia Sem. Hora Evento Local 
1 Qua 9h Conselho Episcopal Residência Arquiepiscopal 
2 Qui 9h Coletiva de Imprensa – CF 2017 Centro de Pastoral “Maria, 

Mãe da Igreja” 
4 Sáb 8h Encontro com os seminaristas da Arquidiocese  
7 Ter 9h Escola Diaconal – Diaconato Permanente Residência Arquiepiscopal 
8 Qua 9h Audiências Cúria Metropolitana 
9 Qui 9h Audiências Cúria Metropolitana 
9 a 12 Qui-Dom  Visita Pastoral na Paróquia Nossa Senhora do Car-

mo 
Croatá, São Gonçalo do 
Amarante 

13 Seg 5h Missa no Santuário de Nossa Senhora de Fátima Fátima, Fortaleza 
14 Ter 17h Conselho Econômico Arquidiocesano Cúria Metropolitana 
15 Quar 9h Presidência do Regional NE1 – CNBB Fátima, Fortaleza 
16 Quin 9h Audiências Cúria Metropolitana 
17 Sex 9h Audiências Cúria Metropolitana 
18 Sáb 9h  Conselho Arquidiocesano de Pastoral  Centro de Pastoral “Maria, 

Mãe da Igreja” 
19 Dom 7h CAMINHADA PENITENCIAL Igreja N Sra da Saúde (Mu-
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no III Domingo da Quaresma curipe) à Catedral 
20 Seg 18h30 Missa de SÃO JOSÉ – PATRONO DA IGREJA UNI-

VERSAL 
Catedral Metropolitana 

21 a 23 Ter- Qui  Conselho Permanente CNBB Brasília 
24 Sex 9h Audiências Cúria Metropolitana 
27 a 30 Seg – Qui  Encontro com os padres até 5 anos de ordenação a definir 
31 Sex 9h Audiências Cúria Metropolitana 

 

Regia o Sa o Jose  

Reunia o do Clero 
Acontecerá no próximo dia 02 de 
março, ás 8h30min, no Auditório 
da Cúria Arquidiocesana, o En-
contro do Clero da Região São 

José.  A coordenação do encon-
tro será feita pelo Padre Bezerra, 
Vigário Episcopal da Região. Um 
dos temas a serem tratados pelos 

sacerdotes será a nova configu-
ração dos setores da Região. 
 

 
Equipes de Liturgia 
Acontecerá no dia 04 de março, 
ás 8h30min, no Santuário de 
Fátima, sob a orientação do Pa-
dre Ivan de Souza, o Encontro 

com todas as Equipes de Liturgia 
da Região São José. 
A temática a ser abordada neste 
dia será: O Ano Litúrgico. Aguar-

damos todos os agentes de pas-
toral litúrgica com muita alegria. 

 
Encontro da Pascom 
No dia 07 de março, às 19h, no 
Centro de Pastoral Maria Mãe da 
Igreja estará se encontrando as 

Pastorais de Comunicação de 
todas as Paróquias da Região, sob 
a orientação do padre referência 

de comunicação da Região, Pe. 
Alderi Leite, Pároco do Monte 
Castelo. 

 
Reunia o da Coordenaça o 
No dia 08 de março a coordena-
ção da região estará se encon-
trando a partir das 18h30min, na 

sala da região, para ver os enca-
minhamentos e articular os tra-

balhos propostos na sua ultima 
assembleia. 

 

Festa de Sa o Jose  no Papicu 
A comunidade paroquial de São 
José, no bairro Papicu, está a 
todo vapor com os preparativos 
dos festejos de seu padroeiro. 
Confira a programação da festa 
neste ano: - 03 a 09 de março, 
haverá peregrinação com a ima-
gem de São José nas Comunida-
des; nos  10 a 18 novenas de São 

José, às 19 horas (só no domingo 
será às 18 horas). Confraterniza-
ção e Animação no dia 12 com 
passeio de bicicleta a partir das 9 
horas e dia 17 apresentação às 
18 horas do Coral Vozes do Ou-
tono e 20h Confraternização 
comunitária na Praça e apresen-

tação do grupo Missão Sopro de 
Vida.  
No dia 18, confraternização na 
Praça a partir das 20 horas e 
apresentação do grupo Lord Me-
tal e no dia 19 - Dia de São José – 
Procissão às 17 horas e depois 
Missa Campal. 
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Setor juventude 
No dia 25 de março, ás 9h, na 
Igreja de Santa Edwiges, aconte-
cerá a primeira reunião do Setor 
Juventude deste ano de 2017. 
Padre Marcos Coelho, que é o 

padre referencial para a juventu-
de da região, estará presente e 
na ocasião falando sobre a mis-
são para este ano. 

Esperamos contar com 02 jovens 
de cada paróquia que desejam 
construir um sonho em comum. 

 

Estudo Bí blico Capí tulo por Capí tulo 
Objetivo – Fazer com que as nos-
sas comunidades leiam, conhe-
çam e ponham em prática a pala-
vra de Deus. 
• Gênesis – 24,1-32 – Folheto 18 

Introdução: Mais uma vez nos 
dirigimos aos nossos leitores e 
leitoras e estudantes de teologia 
Bíblica para comentar o que vem 
ser a Bíblia e sua rica e indispen-
sável introdução. Isso para que as 
pessoas nunca esqueçam a rique-
za e a importância da Sagrada 
Escritura na vida cristã.   
No Antigo Testamento, a Bíblia 
Católica é formada por 46 livros:  
•Pentateuco – Gênesis, Êxodus, 
Levítico, Números e Deuteronô-
mio. 
•Livros Históricos: Josué, Juízes, 
Rute, I e II Samuel, I e II Reis, I e II 
Crônicas, Esdras, Neemias, Tobi-
as, Judite, Ester e I e II Macabeus. 
•Livros Sapienciais: Jó, Salmos, 
Provérbios, Eclesiastes, Cântico 
dos Cânticos, Sabedoria e Ecle-
siástico. 
• Profetas: Isaías, Jeremias, La-
mentações, Baruc, Ezequiel, Da-
niel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, 
Jonas, Miquéias, Naum, Habacuc, 
Sofonias, Ageu, Zacarias e Mala-
quias.  
As Bíblias Hebraica e Protestante 
têm sete livros a mais do que a 

Católica. No próximo folhet, da-
remos continuidade à explicação.  
• ESTUDO DO GÊNESIS 24,1-32 
(leia o texto) Abraão manda seu 
servo buscar uma esposa para 
seu filho Isaac.  
Com Gênesis 24, o ciclo de Abra-
ão se aproxima do seu final, dan-
do início ao ciclo de Isaac. Em 
virtude de o capítulo 24 ter 66 
versículos, achei por bem dividi-
lo para uma melhor explicação e 
estudo. 
Portanto, neste folheto 18, estu-
daremos até o versículo 32, dei-
xando, para o folheto 19, os ver-
sículos de 33 a 67.  
Neste capítulo 24, encontramos 
uma linda história de amor dos 
tempos antigos. Podemos ver 
como era a vida social daquele 
período. Temos o registro de um 
casamento daquela época e va-
mos observar quão diferente era 
dos casamentos dos nossos dias. 
Mas, apesar de a sociedade ser 
diferente da nossa, tudo era feito 
com muito encanto, com muito 
amor. 
No versículo 1, vemos que Abra-
ão já estava velho. Encontramos 
aqui o patriarca da fé, já idoso, e 
uma referência à sua prosperida-
de. Deus o havia abençoado 
grandemente. Bem aventurado o 
homem que teme a Deus. 
Mas Abraão preocupava-se com 
um assunto muito importante, 
que era o casamento de seu filho. 
Ele queria que Isaac tivesse uma 
esposa ideal, como geralmente 
desejam todos os pais. Abraão 
preocupou-se, naturalmente, 

com a possibilidade de seu filho 
casar-se com uma moça pagã, 
que não temesse a Deus. Havia 
na vizinhança moças atraentes e 
simpáticas, que certamente pen-
savam no jovem. Com quem se 
casaria Isaac? O patriarca estava 
realmente preocupado com o 
assunto. Queria para o filho uma 
companheira que pudesse fazê-lo 
feliz. E só um lar harmonioso, um 
lar temente a Deus, pode propor-
cionar a felicidade.  
Além de seu nascimento, o que 
mais marcou a vida de Isaac foi a 
experiência do monte Moriá, 
quando foi oferecido a Deus, em 
holocausto, pelo seu próprio pai. 
Agora, chegou o tempo de outra 
experiência significativa em sua 
vida. As pessoas dizem que os 
três acontecimentos mas impor-
tantes na vida de uma pessoa 
são: o nascimento, o casamento 
e a morte. Sendo o casamento 
algo tão marcante, então, deve-
mos encará-lo de maneira muito 
séria, tomando nossa decisão 
com todo cuidado. 
Nos versículos de 2 a 4, vemos 
Abraão incumbindo o servo que 
tomava conta de todos os seus 
negócios, de uma missão super 
importante. Este servo era, pro-
vavelmente, Eliézer, o mais anti-
go de sua casa (cf.15,2). Abraão 
pediu que ele jurasse pelo Se-
nhor Deus do céu e da terra que 
não escolheria uma esposa para 
Isaac junto aos cananeus, entre 
os quais habitava.   
É interessante destacarmos a 
maneira como as pessoas faziam 
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um juramento naquele tempo 
(confira versículo 2,3). A prática 
de colocar a mão na coxa simbo-
lizava que aquele ato era solene, 
pois a coxa era vista como a fon-
te do poder vital e procriativo. O 
mesmo tipo de juramento foi 
feito quando Jacó pediu que seu 
filho José lhe assegurasse que 
não seria enterrado no Egito, mas 
em Canaã (cf. Gn. 47,29). 
No versículo 5, Eliézer pergunta a 
Abraão se deveria levar Isaac 
consigo. Abraão não permitiu 
que Isaac acompanhasse Eliézer, 
embora parecesse muito mais 
prático levar o próprio rapaz para 
que ajudasse na escolha da mo-
ça. 
No versículo 6, vimos que a or-
dem de Abraão a Eliézer não era 
irresponsável. Ele estava plane-
jando e agindo pela fé, baseando-
se nas promessas de Deus. Agir 
pela fé é fundamental.  
No versículo 7, vimos que Abraão 
apoiou sua decisão nas palavras 
de Deus. Ele tinha fé e sua fé 
estava firmada em Deus. E a sua 
fé, no que ou em quem está ba-
seada? Ela tem fundamento bí-
blico? Não se trata de mera su-
perstição? Diante das mais diver-
sas decisões, incluindo as deci-
sões sobre o casamento, é preci-
so ter fé e confiança em Deus. A 
fé em Deus é para todos os as-
suntos da vida. 
No versículo 8, vemos como age 
o homem quando está firmado 
na fé, baseado na palavra de 
Deus. Ele tem convicção e sabe o 
que deve fazer.  Abraão sabia 
que Deus poderia agir, e a manei-
ra como Ele age é sempre sábia e 
correta. O patriarca queria 
aguardar os acontecimentos. Ele 
não queria forçar Deus e atuar 
desse ou daquele modo. 
Nos versículos de 12 a 14, vemos 
que Eliézer busca a Deus em ora-
ção. Ele estava procurando uma 
moça ideal para o filho do seu 

senhor. E, assim, entendeu logo 
que ela seria, antes de tudo, uma 
moça amável, que estivesse dis-
posta a oferecer-lhe água, bem 
como aos seus camelos.  
O versículo 16 diz que Eliézer 
sabia que a beleza interior e ex-
terior deveriam estar equilibra-
das na futura esposa de Isaac. 
Por isso, orou pedindo a ajuda 
divina.  
Os versículos de 17 a 20 relatam 
que a moça fez exatamente aqui-
lo que Eliezer tinha pedido a 
Deus como sinal de sua aprova-
ção. 
No versículo 21, o servo estava 
emocionado diante da resposta 
de Deus a sua oração  e à de seu 
senhor. Ali estava a moça corres-
pondendo a todos os requisitos 
estabelecidos por ele. 
No versículo 22, Eliézer pegou 
um pendente de meio siclo de 
peso, equivalente a seis gramas 
de ouro, e duas pulseiras pesan-
do dez siclos, equivalentes a cen-
to e vinte gramas de ouro, e en-
tregou a Rebeca. Descobrindo a 
moça certa, se dispôs a fazer 
tudo para facilitar o cumprimen-
to de sua missão. Aqueles pre-
sentes eram adequados para 
uma jovem e a adornariam mui-
to. 
No versículo 26, vemos uma clara 
resposta às orações. É maravilho-
so quando nossa oração é res-
pondida e não existe incentivo 
maior para a sua prática constan-
te. Mas não apenas Eliézer  esta-
va atento: Rebeca, como não 
podia ser diferente, também 
estava. Animada, correu para 
casa e contou a todos o que tinha 
acontecido.  
O relato da primeira parte do 
capítulo 24 continua e surge em 
cena a pessoa de Labão, irmão de 
Rebeca. Olhemos para os versí-
culos 30 e 31,  que dão destaque 
à figura de Labão. Diante desses 
versículos, podemos dizer que a 

cortesia usada e praticada naque-
les dias era uma atitude respeito-
sa de Labão, pois como vemos 
interesse pelo visitante foi des-
pertado pelas joias que ele tinha 
visto com sua irmã.  
Exercício 
1) De acordo com a introdução 
deste folheto, mostre os blocos 
da divisão da Bíblia Católica, no 
Antigo Testamento, e seus res-
pectivos livros. 
2) Poderia, com sua próprias 
palavras, contar como foi que se 
iniciou essa linda história de 
amor? (Gn. 21,1-32)  
3) Quem foi ? Eliézer, Rebeca e 
Labão. 
Referências bibliográficas de 
aprofundamento 
● Bíblia de Jerusalém 
● Storniolo, Ivo – Balancin E., 
Como ler o Livro do Gênesis, São 
Paulo: Paulus 1991 
● Bergant, D. – Karris.R, The Col-
legeville Bible Commen-
tary.Minnesota: EUA - 1989   
●Deisseler, Alfons., O anúncio do 
Antigo Testamento, São Paulo: 
Paulus 1984 
●Ravasi, Gianfranco., A narrativa 
do Céu – As histórias, as ideias e 
os personagens do Antigo Testa-
mento, São Paulo: Paulinas 1999 
●Bright, John., História de Israel, 
São Paulo: Paulus 2000 
●Pierre, Grelet., Homme qui es 
tu? Les onze premiers chapitres 
de la Génèse, Paris; Cerf 1973. 
●Drolet, Gilles, Compredre 
l’Ancien Testament, Canadá 2006 
●São Gerônimo., Antigo Testa-
mento, São Paulo: Paulus 2011 
●Anotações do Pe. Neto  
Elaboração – Pe. Raimundo No-
nato de Oliveira Neto – Pároco da 
Paróquia de São Vicente de Paulo 
e Especialista em Teologia Bíblica 
pela Union Theological Seminary, 
Nova York– E.U.A - 1993 e pelo 
Centro Bíblico  Verbo – São Paulo 
– 2007 -2008. 
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13 Anos do Terço dos Homens da Paro quia Nossa Senhora de Fa tima  
O Terço dos Homens da Igreja 
Nossa Senhora de Fátima no bair-
ro de Fátima completa seu 13º 
Aniversário. Para festejar este 
momento acontecerá no dia 6 de 
março de 2017, na Paróquia e 
Santuário de Fátima (localizado 
na Avenida 13 de maio s/n - Fá-

tima – Fortaleza - CE) uma Missa 
em Ação de Graças. 
Programação: 
19h - Acolhida; 
19h30 - Reza do Terço; 
20h - Santa Missa; 
21h - Confraternização.   

Informações pelo telefone (85) 
32275215 na Secretaria Paro-
quial. 

 
 

 

Regia o Nossa Senhora dos Prazeres 
 

Regia o oferecera  atendimento Jurí dico-Pastoral 
Para melhor atender e servir ao 
Povo de Deus, a nossa Região 
Episcopal estará oferecendo para 
todas as Paróquias, Áreas Pasto-
rais e, consequentemente, para 
todos os fiéis, Atendimento Jurí-
dico-Pastoral. 
O Revmo. Sr. Dr. Padre Josileudo 
Queiroz Façanha, juiz do Tribunal 
Eclesiástico, Pároco da Paróquia 
São José Operário, no Araturi, e 
doutor em Direito Canônico, será 
o assessor e o responsável por 
esse serviço. Dessa forma, o 
atendimento jurídico-pastoral 
tem por finalidade, a saber: dire-

cionamento sobre Declaração de 
Nulidade Matrimonial, direitos e 
deveres dos fiéis, orientação e 
explicações relacionadas à reali-
dade jurídica-pastoral da vida 
eclesial. 
Toda Quinta-feira partir do mês 
de março, das 9h às 11h, esse 
serviço começará a ser oferecido 
na Sede da Região Episcopal, no 
bairro Guadalajara, Jurema – 
Caucaia. 
Serviço:  
Toda Quinta-Feira a partir do dia 
02 de março de 2017 
Horário: 9h às 11h 

Local: Sede da Região – Rua Pa-
dre Alfredo Nesi, 68 – Guadalaja-
ra, Caucaia 
Contato: (85) 98758-3402 
E-mail: remnspraze-
res@arquidiocesedefortaleza.org
.br 

 

 
Jornal Informativo “A Regia o” 

A Região Episcopal Nossa Senho-
ra dos Prazeres, lançou sábado, 
18 de fevereiro de 2017, o Jornal 
Informativo: “A REGIÃO”. Será 
uma nova ação de evangelização 
na Região, trazendo consigo as 
notícias das Paróquias e Áreas 
Pastorais, além de uma estrutura 
de fácil manuseio.  
A primeira edição é apresentada 
uma compilação das diversas 

notícias subdivididas em Regio-
nal, Arquidiocesana e da Igreja 
dos meses anteriores e atual. O 
informativo será distribuído para 
todas as 15 Paróquias, Padres e 
Coordenadores da Região Epis-
copal em formato impresso e 
para os internautas em formato 
online no blog da Região. 
O Jornal Informativo “A Região” é 
uma publicação da Pastoral da 
Comunicação da Região Nossa 
Senhora dos Prazeres com parce-
ria das Paróquias e Áreas Pasto-

rais. É uma concretização do Pla-
no Pastoral de 2016 da Pascom.  
Envie para a pastoral da comuni-
cação da região episcopal as no-
tícias e informações de sua paró-
quia ou área pastoral: 
E-mail: pascomrempraze-
res@gmail.com / Contato: (85) 
98659-9282. 
Para ler online acesse aqui ou 
baixe no Link. 
Por Arlan Rodrigues - Pascom 
Nossa Senhora dos Prazeres 

 

mailto:remnsprazeres@arquidiocesedefortaleza.org.br
mailto:remnsprazeres@arquidiocesedefortaleza.org.br
mailto:remnsprazeres@arquidiocesedefortaleza.org.br
https://pt.scribd.com/document/339229099/A-Regiao-Ano-1-Fev-2017#from_embed
https://drive.google.com/file/d/0B7Ax7zKGqAIcWXdRNGJqaDJ4aTA/view
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Setor Juventude 
Carta enviada no dia 17 de feve-
reiro de 2017, aos Párocos e Vi-
gários responsáveis, pelo padre 
Edson convidando para um En-
contro com os Jovens. 
“Escrevo para convidar o coorde-
nador das Juventudes Paroquial 
(Pastoral da Juventude, EJC, Ju-
ventude Franciscana, grupos de 
juventudes ligados a Renovação 
Carismática e “Novas Comunida-
des”, Movimento Juvenil Orionita 
etc) para um encontro, sábado 

dia 04 de março, na sede da nos-
sa Região Episcopal. Peço gentil-
mente que seja confirmada a 
presença do/s jovem/ns repre-
sentante/s, através do e- mail: 
edsonpodp@gmail.com     
Esse encontro se iniciará às 8h30 
e se concluirá às 11h. O seu obje-
tivo é definir os representantes 
do Setor Juventude da Região e 
organizar o calendário das ativi-
dades de 2017.  

Aproveito o ensejo para destacar 
que o público alvo convidado a 
participar é jovem não casado.  
Em caso de dúvidas, esclareci-
mentos etc, bastar escrever ao e-
mail acima indicado.  
Desde já agradeço pela atenção e 
conto com a colaboração.  
Em Cristo, 
Pe. Edson de Oliveira da Silva, 
PODP” 
 

 

Regia o Nossa Senhora da Assunça o 

Festa de Sa o Jose  da Comunidade Cimpelco, Barra do Ceara  

A Comunidade São José da Cim-
pelco, na Barra do Ceará realiza 
até 9 de março de 2017 a Pré- 
Festa de São José  com a Visita da 
Capelinha Missionária nos seto-
res: Praia, Lagoa, Canal, Condo-
mínio e Setor IV. 
A Festa de São José Cimpelco 
acontecerá de 10 a 20 de março 
e tem como tema “São José Pro-
tetor da Vida!”. 
Programação: 
Dia 10 de Março - Sexta 
5h - Alvorada e Ofício Divino. 
18h - Recitação do Terço. 
19h - Missa de abertura e Haste-
amento da Bandeira. 
Parte Social - responsável o Con-
selho da Comunidade. 
Dia 11 de Março - Sábado 
18h - Terço. 
19h - Celebração da Palavra 
abordando tema “São José Prote-

tor da Juventude” estando res-
ponsável por este dia a Comuni-
dade São Francisco e Irmãs Cami-
lianas. 
Parte Social - responsáveis a Pas-
toral da Crisma e a Pastoral do 
Batismo. 
Dia 12 de Março - Domingo 
8h - Batizado. 
16h - Terço. 
17h - Missa estando responsável 
a Comunidade São José. 
Parte Social - responsáveis a Pas-
toral de Dízimo e o Grupo de 
Jovens. 
Dia 13 de Março - Segunda-Feira 
18h - Terço. 
19h - Celebração da Palavra 
abordando tema “São José Prote-
tor dos Idosos” estando respon-
sável por este dia a Comunidade 
Nossa Senhora das Graças e 
MMVV. 
Parte Social - responsável a Cate-
quese. 
Dia 14 de Março - Terça-Feira 
18h - Terço. 
19h - Celebração da Palavra 
abordando tema “São José Prote-
tor das Mulheres” estando res-
ponsável por este dia a Comuni-

dade São Sebastião e Fraternida-
de Agostiniana. 
Parte Social – responsáveis as 
Missionárias e o Estudo Bíblico. 
Dia 15 de Março - Quarta-Feira 
16h - Tarde com os Idosos. 
18h - Terço. 
19h - Celebração Penitencial es-
tando responsável a Comunidade 
São José. 
Parte Social - responsável o Gru-
po de Coroinhas. 
Dia 16 de Março - Quinta-Feira 
18h - Adoração. 
19h - Celebração da Palavra 
abordando tema “São José Prote-
tor do Meio Ambiente” estando 
responsável a Comunidade São 
Pedro e Irmãs ICM. 
Parte Social - responsáveis a Pas-
toral do Idoso e Grupo dos Bom-
beiros. 
Dia 17 de Março - Sexta-Feira 
18h - Terço. 
19h - Celebração da Palavra 
abordando tema “São José Prote-
tor das Crianças” estando res-
ponsável a Comunidade a Comu-
nidade Nossa Senhora de Fátima 
e MCJ. 

mailto:edsonpodp@gmail.com
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Parte Social - responsável a Pas-
toral do Menor. 
Dia 18 de Março - Sábado 
8h - Gincana com as Crianças. 
16h - Tarde com a Juventude. 
18h - Terço. 
19h - Celebração da Palavra 
abordando tema “São José Prote-
tor das Famílias” estando respon-
sável  a Pastoral Família, Pastoral 
dos Noivos e ECC. 

Parte Social - responsáveis a Pas-
toral da Família e ECC. 
Dia 19 de Março - Domingo 
8h - Torneio de Futebol (Copi-
nha). 
12h - Almoço Comunitário. 
16h - Terço. 
17h - Missa. 
18h - Leilão estando responsável 
a Comunidade São José. 
Parte Social - responsável o Terço 
dos Homens. 

Dia 20 de Março - Segunda-Feira 
18h - Terço. 
18h30min - Procissão e Missa de 
Encerramento estando responsá-
vel a Comunidade São José. 
Parte Social - responsável o Con-
selho da Comunidade. 
Informações pelo telefone (85) 
98949 5849 com Paulo. 
 

 

Regia o Bom Jesus dos Aflitos 
 
Posse do novo pa roco da Paro quia Sa o Jose , Vila Pery 

 

Foi empossado no dia 12 de feve-
reiro, como o novo pároco da 
Paróquia de São José – Vila Pery, 
Pe. Carlos Jobed Malaquias Sarai-
va, SDS. 
A celebração foi presidida pelo 
Vigário Episcopal da Região Bom 
Jesus dos Aflitos, padre Fernando 

Antônio Carvalho Costa. A comu-
nidade paroquial muito se alegra 
com a presença do seu novo pá-
roco e reza pelo êxito do trabalho 
pastoral do seu novo Pároco.  
 

 
Regia o Episcopal Sa o Pedro e Sa o Paulo  

Catequese para Jovens nos Domingos da Quaresma 
A Região São Pedro e São Paulo 
realizará na Paróquia Santa Tere-
sinha do Menino Jesus em Cho-
rozinho no mês de março e o 
primeiro domingo de abril de 
2017, a Catequese para 
Jovens nos Domingos da 
Quaresma. 
Em cada domingo have-
rá um pregador. Confi-
ra:  
Dia 05 de março – Dom 
José Antonio, Arcebispo 
Metropolitano de Forta-
leza;  

Dia 12 de março – Padre Watson, 
Assessor Eclesiástico da Juventu-
de;  
Dia 26 de março – Padre Raphael, 
Pastoral Vocacional;  

E dia 02 de abril – Dom Rosalvo, 
Bispo Auxiliar de Fortaleza.  
Cada domingo seguirá a seguin-
te programação: 
8h – Café da manhã.  

8h30min – Acolhimento. 
9h – Santa Missa. 
10h – Catequese. 
10h40min – Testemu-
nho. 
11h – Partilha e pergun-
tas aos palestrantes. 
11h30min – Benção do 
Santíssimo. 
Informações pelo telefo-
ne: (85) 3319-1509. 
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Regia o Nossa Senhora da Palma 

Reunia o da Coordenaça o 
Acontece no dia 04 de Março, de 
7h às 10h, no Centro de Apoio - 
Baturité, reunião com a Coorde-

nação da Região. O mesmo será 
para programar a Missão que se 
realizará na Paróquia São João 

Batista – Acarape e com a pre-
sença do Vigário Episcopal, Pe. 
Luiz Abner Cavalcante. 

 

Escola Bí blica 
Acontecerá no dia 11 de março, o 
Estudo Bíblico da Região Serra, 

no Centro de Apoio da Região – 
Baturité, de 8h às 12h. A assesso-

ria será de Pe. Rodrigo Almeida 
de Castro, da Paróquia do Ideal. 

 

Encontro dos Vocacionados 
No mesmo dia, horário e local, se 
realizará o encontro mensal dos 

Vocacionados. Que tem como 
novo assessor, Pe. Antônio Carlos 

Silva do Nascimento, Vigário Pa-
roquial em Barreira. 

 

Missa o da Regia o Episcopal Serra 
“Ide por todo mundo, pregai o 
evangelho a toda criatura” Mc 
16,15 
É com muita alegria e satisfação, 
que a Região Serra na pessoa do 
Vigário Episcopal Pe. Abner con-
vida a todos para participar da 
nossa primeira Missão deste ano 
2017. Que se realizará nos dias  

23 à 26 de Março, na Paróquia 
São João Batista – Acarape. As 
fichas de inscrição já estão dis-
poníveis nas secretarias das Pa-
róquias e secretaria da Região. 
Deverão ser entregues de volta 
até dia 15 de Março pelo e-mail 
da Paróquia de Acarape ou Regi-
ão. 

E-mails: paroquiajoaobatistaaca-
rape@gmail.com  
reser-
ra@arquidiocesedefortaleza.org.
br  
patriciasemiopatri-
cia@hotmail.com  

 

Festa de Padroeiro 
É com muita alegria e devoção 
que nossa Região Serra celebra 
seus padroeiros.   

De 01 a 13 de Fevereiro, a Paró-
quia de Antônio Diogo celebra 
sua padroeira: Nossa Senhora de 

Lourdes, com o tema: “Alegrai-
vos com Maria no Ano Mariano”.   

 

Feliz Aniversa rio! 
Celebrar a vida é uma prova de 
amor que Cristo tem por cada um 

de nós. É com muita alegria que a 
Região Serra presta homenagem 

aos aniversariantes do Mês de 
Fevereiro de 2017. 

 

Aniversariantes de Nascimento: 
Dia 06 - Pe. Francisco Moreira da 
Silva Neto, Pároco da Paróquia de 
Cristo Rei – Putiú-Baturité; 
Dia 13 – Pe. José Airton Pompeu 
da Penha, ex Vigário Episcopal na 
Região Serra; 

Que as bênçãos de Deus os ilu-
mine nesta data tão querida e 
que Nossa Senhora os cubra com 
seu Manto Santo!  
Parabéns!!! 

São os mais sinceros votos da 
nossa Região Serra! 
Patricia Semião, secretária da 
Região Episcopal Serra 
 

 
 

 

mailto:paroquiajoaobatistaacarape@gmail.com
mailto:paroquiajoaobatistaacarape@gmail.com
mailto:reserra@arquidiocesedefortaleza.org.br
mailto:reserra@arquidiocesedefortaleza.org.br
mailto:reserra@arquidiocesedefortaleza.org.br
mailto:patriciasemiopatricia@hotmail.com
mailto:patriciasemiopatricia@hotmail.com
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Regia o Sa o Francisco das Chagas 

A Paróquia/Santuário de São 
Francisco das Chagas de Canindé 
(CE) realiza durante o Carnaval 
(25 de fevereiro a 01 de março) o 
Retiro Franciscano de Carnaval, 
com o tema “São Francisco e a 
Cultura do Encontro para não 
fortalecer a globalização da indi-

ferença”. O evento, aberto ao 
público mediante inscrição, acon-
tece no Centro de Treinamento 
da Paróquia, em Canindé. 
As inscrições podem ser realiza-
das na Secretaria da Paróquia em 
três modalidades: 1) participan-
tes de Canindé (inclui material e 
lanches), no valor de R$ 30,00; 2) 
participantes de Canindé (inclui 
material, lanches e almoço), no 
valor de R$ 65,00; 3) participan-
tes de outras cidades (inclui hos-
pedagem, material e todas as 
refeições), no valor de R$ 250,00. 
As vagas são limitadas, sendo 
necessário realizar a inscrição 
com antecedência.  
A programação tem início na 
noite de sexta-feira (25), com o 
acolhimento aos participantes, e 
se estende até a manhã da Quar-
ta-feira de Cinzas (01). Estão pro-
gramados momentos de oração e 

reflexão, além de atividades que 
promovem o convívio fraterno e 
a espiritualidade de São Francis-
co.  
O retiro é coordenado pelo páro-
co Frei Marconi Lins, que destaca 
a necessidade de promover “um 
encontro de pessoas que quei-
ram aprofundar a espiritualidade 
de São Francisco no contexto das 
grandes preocupações da huma-
nidade hoje: a indiferença entre 
as pessoas e nações, as ameaças 
à paz, o consumismo e a destrui-
ção de nossa casa comum.” 
Inscrições e outras informações: 
Secretaria da Paróquia de São 
Francisco das Chagas de Canindé 
Telefone: (85) 3343-0017  
www.santuariodecaninde.com 
 

 

Notícias da Arquidiocese 
Caminhada Penitencial e Solenidade de Sa o Jose  
 
No último dia 11, Dom José An-
tonio, Arcebispo Metropolitano 
de Fortaleza, enviou Carta Circu-
lar 002/2017 aos Sacerdotes, 
Religiosos (as) e Leigos(as), com 
convite para a Caminhada Peni-
tencial e as Normas Litúrgicas 
para o 3º Domingo da Quaresma 
e a Solenidade de São José, Espo-
so da Bem -Aventurada Virgem 

Maria , Padroeiro da Igreja Uni-
versal e Padroeiro Principal do 

Ceará. Transcrevemos a carta de 
Dom José Antonio.  

 
Circular 002/2017: Caminhada Penitencial e Solenidade de Sa o Jose 

Caríssimos Irmãos Sacerdotes, 
Religiosos (as) e Leigos (as),  
Graça e Paz do Senhor! 

“Queremos viver este Ano Naci-
onal Mariano: com a Mãe de 
Misericórdia.” 

Com Maria, primeira discípula, 
aprendemos a seguir Jesus na 
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renúncia de si, no levar a cruz e 
na vivência do Evangelho. 
Portanto, para sermos capazes 
de misericórdia, devemos primei-
ro pôr-nos à escuta da Palavra de 
Deus. Isso significa recuperar o 
valor do silêncio, para meditar a 
Palavra que nos é dirigida. Deste 
modo, é possível contemplar a 
misericórdia de Deus e assumi-la 
como próprio estilo de vida. 
No período Quaresmal viveremos 
este sinal público de Conversão e 
Páscoa: o que nos chama a aten-
ção ao respeito com a criação, 
dom de Deus e nossa casa co-
mum; na construção da fraterni-
dade humana, na dignidade da 
vida. 
A CAMINHADA PENITENCIAL no 
dia 19 de Março — 3º Domingo 
da Quaresma, com início às 
7hoomin, saindo da Igreja Nossa 
Senhora da Saúde, no Mucuripe, 
até a Catedral Metropolitana. 
Esta Celebração Penitencial dará 
oportunidade de Confissão Sa-
cramental para os fieis que assim 
desejarem: gesto concreto de 
conversão, mudança de vida, 
com a confissão dos próprios 
pecados e busca do perdão de 
Deus no Sacramento da Reconci-
liação, experiência do encontro 
com a Misericórdia do Senhor. 
Para atendermos a esta necessi-
dade pastoral chamamos os sa-
cerdotes que se façam presentes 

e disponíveis para atendimento 
das confissões dos fieis durante a 
Caminhada Penitencial. 
Para que o maior número possí-
vel de fieis possa participar, nas 
Paróquias e Áreas Pastorais me-
tropolitanas, todas as celebra-
ções sejam realizadas nas igrejas 
nas Primeiras Vésperas no dia 18 
e na parte da tarde do dia 19, 
ficando reservada a manhã do dia 
19 DE MARÇO para esta grande 
manifestação comum em nossa 
Igreja Arquidiocesana. 
Chamamos a atenção de todos 
para que observem as Normas 
Litúrgicas que se apresentam 
especialmente neste ano em que 
o 3º Domingo da Quaresma é o 
dia 19 de março, conforme o 
Diretório Litúrgico 2017 da CNBB, 
página 74: 
19 + Roxo 3º. DOMINGO DA 
QUARESMA 
Oficio dominical quaresmal. 
Missa pr: Cr, Pf próprio deste 
domingo 
Leituras: 
Êx 17, 3-7 
SI 94(95), 1-2.6-7.8-9 (R/. 8) 
Rm 5, 1-2.5-8 
Jo 4, 5-42 ou mais breve Jo 4, 5-
15.19b-26. 39ê. 40-42 (A Samari-
tana) 
Amanhã, dia 20 (transferido de 
hoje), no Estado do Ceará — SÃO 
JOSÉ, Padroeiro Principal. 

Amanhã, dia 20 (transferido de 
hoje), … na Arquidiocese de For-
taleza (“aeque principalis — 
igualmente principal”)… 
Amanhã, dia 20 (transferido de 
hoje), … na catedral de Fortaleza 
— São José, Titular. 
20 Branco 2ª feira, São José*, 
Esposo da Bem-Aventurada Vir-
gem Maria, 
Padroeiro da Igreja Universal, 
solenidade. 
Ofício solene próprio (sem I Vés-
peras). 
Missa pr: Gl, Cr, Pf próprio. 
Leituras próprias: 
2 Sm 7, 4-5ª.12-14ª.16 
SI 88(89), 2-3.4-5.27 e 29 (R/. 37) 
Rm 4, 13.16-18.22 
Mt 1, 16.18-21. 24ª Ou LC 2, 41-
51ª. 
Confiamos a nossos irmãos cola-
boradores no pastoreio da Arqui-
diocese participem, divulguem 
este evento e convidem os fieis a 
participar, estimulando a vivência 
quaresmal com gestos de recon-
ciliação e perdão. 
Com nosso abraço fraterno e 
orações, o desejo de uma Santa 
Quaresma e Feliz Páscoa! 
Em Jesus e Maria. 
Dom José Antonio Ap. Tosi Mar-
ques, Arcebispo Metropolitano de 
Fortaleza 

 

Retiro Arquidiocesano de Catequese 
No dia 10 de fevereiro, Pe. Emílio 
José Castelo Ferreira, envio carta 
convite aos Vigários Episcopais, 
Párocos e Vigários Paroquiais e 
Catequistas da Iniciação à Vida 
Cristã, para lembrar do Retiro 
Arquidiocesano para Catequistas 
da Iniciação Cristã. Veja a carta: . 
“Paz e Bem da parte de Cristo, 
Nosso Senhor! 

A Catequese de Iniciação à Vida 
Cristã é um despertar da fé em 
Jesus Cristo. É um caminho que o 
catequizando deve trilhar para 
fazer a experiência do encontro 
vivo com o Senhor ressuscitado. 
Cabe a cada catequista ter a 
consciência desta missão – con-
duzir o catequizando ao mistério 
de Deus. 

A cada ano a Arquidiocese de 
Fortaleza promove um momento 
especial de aprofundamento 
neste caminhar em busca do 
mistério do Verbo Encarnado. O 
Retiro Arquidiocesano para Cate-
quistas da Iniciação Cristã que 
busca despertar o encanto pela 
pessoa e pela missão de Jesus, 
modelo de catequista e de peda-
gogia catequética. 
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Por meio desta, convidamos você 
Catequista de IVC a participar 
ativamente deste Retiro e reno-
var seus conhecimentos a partir 
da prática do Estudo e da Oração. 
Seguem as informações do Retiro 
Arquidiocesano de Catequese 
2017: 
Tema: Maria, mãe educadora na 
casa de Iniciação à Vida Cristã.  
 Lema: Ide e fazei o que ele vos 
disser (Jo 2,5) 
Assessoria: Irmã Juliana Galeno - 
NJ, Pe. Emílio Castelo e Pe. Wes-
ley 
Data: - 24, 25 e 26 de Março de 
2017; 

Iniciaremos às 20 horas do dia 
24. O encerramento será às 12 
horas do dia 26. 
Local: - Sítio Keka III – Eusébio  
Taxa:- R$ 140,00 por pessoa. 
As inscrições para o Retiro deve-
rão ser entregue na Secretaria de 
sua Região Episcopal, devida-
mente preenchidas e acompa-
nhadas do valor solicitado até o 
dia 13 de Março.  
Observação: Serão disponibiliza-
das 100 vagas para o Retiro. 
Lembrando que não haverá limite 
de vagas por Região, ou seja, 
estas 100 vagas serão preenchi-

das pelas 100 primeiras fichas 
que forem cadastradas. 
Teremos um ônibus saindo do 
Centro de Pastoral Maria Mãe da 
Igreja, às 17 horas, do dia 24 de 
março. 
Maiores informações nas secre-
tarias das Regiões Episcopais ou 
no Secretariado de Pastoral (falar 
com Hilda Chavante) pelo nume-
ro 3388-8701. 
Desde já, estamos esperando por 
vocês com o coração repleto de 
alegria e que a Virgem Maria nos 
proteja e guarde.” 
 

 

Novo coordenador Arquidiocesano da Pastoral Vocacional 
Como Seminário, como Pastoral 
Vocacional e reiterando o apelo 
do Papa Francisco, renovamos 
nosso convite a que todos nos 
sintamos responsáveis por pro-
mover e sustentar as vocações 
sacerdotais de nossa Arquidioce-
se, conforme as Orientações para 
a Pastoral Vocacional na Arquidi-
ocese de Fortaleza, no mês de 
Dezembro de 2016 aconteceu o 
estágio vocacional. 
Neste ano de 2017 acontecerá 
uma mudança importante na 
coordenação da Pastoral Vocaci-
onal. Por isso mesmo queremos 
comunicar que, em consonância 
com o Arcebispo de Fortaleza, a 
partir deste ano de 2017 quem 
estará à frente da Pastoral Voca-
cional, como Coordenador Arqui-
diocesano, será o Revmo. Pe. 

Vicente Gomes de Oliveira, atual 
Vice-Reitor do Seminário Prope-
dêutico. 
Aproveito a oportunidade para 
agradecer o apoio que me foi 
dado no tempo em que estive à 
frente da querida e promissora 
Pastoral Vocacional e rogo ao 
Senhor da Messe e Pastor do 
Rebanho pelo serviço que será 
levado adiante pelo Pe. Vicente 
Gomes de Oliveira. Lembro que, 
para que o nosso irmão possa 
realizar uma profícua missão à 
frente da Pastoral Vocacional 
queremos continuar contando 
com a disponibilidade de nossos 
Párocos e Vigários responsáveis 
por Áreas Pastorais, Novas Co-
munidades, Movimentos, Associ-
ações, enfim de todos, na anima-

ção e criação das Equipes Paro-
quiais de Pastoral. 
Pe. Rafhael Silva Maciel, Reitor 
do Seminário Propedêutico de 
Fortaleza. 

 
Seminarista do Semina rio Propede utico 2017 
-Dário Moreira Gomes Neto, Pa-
róquia de Nossa Senhora da Pal-
ma, Centro – Baturité. 
-Antonio Ítalo de Oliveira Costa, 
Paróquia de Nossa Senhora das 
Graças, Ideal – Aracoiaba. 

-Egnaldo Junior da Silva Góis, 
Paróquia de São Gonçalo, Centro 
– São Gonçalo do Amarante. 
-Francisco Felipe Cordeiro da 
Silva, Paróquia de Mãe Santíssi-
ma, Parque Dois Irmãos – Forta-
leza. 

-Francisco Maxsuwel Nunes de 
Oliveira, Paróquia São José Ope-
rário, Araturi – Caucaia. 
-Hermano Mateus Rodrigues da 
Silveira, Paróquia São Pedro e 
São Paulo Quintino Cunha – For-
taleza. 
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-Joamisson Cunha de Almeida 
Freitas, Paróquia de São Francis-
co de Assis, Tapera – Aquiraz. 
-Marcelo Correia da Silva, Paró-
quia de Nossa Senhora das Gra-
ças, Ideal – Aracoiaba. 
-Marcos Vinícius Dantas Lima, 
Paróquia de Nossa Senhora de 
Salete, Bela Vista – Fortaleza. 
-Mateus Oliveira Nobre, São 
Francisco Xavier,  Conjunto Espe-
rança – Fortaleza 
-Max John de Sousa Furtado, 
Sagrado Coração de Jesus, Nova 
Metrópole – Caucaia. 
-Pedro Miguel da Silva Neto, Pa-
róquia de São Diogo Cajazeiras – 
Fortaleza. 
-Ruan Alif Mendes de Lima, Pa-
róquia de Nossa Senhora das 
Graças, Parque Santa Maria – 
Fortaleza. 

-Francisco Deusimar Andrade 
Albuquerque, São Francisco de 
Assis, Jacarecanga – Fortaleza. 
-Francisco Diego Fontoura da 
Graça, Paróquia de São José, 
Lagoa Redonda – Fortaleza 
-Francisco Roberto de Araújo da 
Silva, Paróquia da Sagrada Famí-
lia, Guaiúba 
-Harisson Ferreira Holanda, Pa-
róquia de São José Operário, 
Araturi – Caucaia. 
-Mateus Alves Santos, Paróquia 
de Nossa Senhora de Salete, Bela 
Vista – Fortaleza. 
-Ygor Amaro Teixeira Asevedo, 
Paróquia de São Diogo, Cajazei-
ras- Fortaleza. 
-Marco Antonio Bandeira Silva, 
Paróquia de São José, Maracanaú 
-Phellipe Ruy Vieira Figueiredo, 
Paróquia de Nossa Senhora Mãe 

dos Pobres, Tancredo Neves – 
Fortaleza. 
-Plínio Bezerra Câmara Campos, 
Paróquia de São Vicente de Pau-
lo, Dionísio Torres – Fortaleza. 
-Paulo Roberto Silva Pereira, Pa-
róquia de São Francisco das Cha-
gas, Canindé. 
-Emanuel Privino de Oliveira, 
Paróquia de Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro, Carlito Pam-
plona – Fortaleza. 
-Júlio César Freitas Silva, Paró-
quia de Nossa Senhora da Glória, 
Cidade dos Funcionários – Forta-
leza. 
-José Maurício Carvalho Pereira, 
Felipe Afonso de Sousa Araújo e 
Carlos César Santos Silva da Pa-
róquia de Imaculado Coração de 
Maria – Diocese de Picos – PI 
 

 

ESPAC realizou a 5ª Semana Cateque tica. 

Teve início no dia 20 de fevereiro 
a 5ª Semana Catequética da ES-
PAC – Escola de Pastoral Cate-
quética. Com o Tema “Iniciação à 
Vida Cristã: Desafios e Perspec-
tivas para a Igreja do Nosso 
Tempo”. A semana objetiva ofe-
recer aos catequistas do Batismo, 
Eucaristia, Crisma e demais agen-
tes de pastoral, uma reflexão 
sobre a Iniciação à Vida Cristã 
contemplando os desafios e as 
perspectivas que a iniciação cris-

tã oferece como itinerário cate-
quético, para uma educação da 
fé permanente no caminho do 
discipulado e seguimento a Jesus.  
A temática geral está sendo as-
sessorada por Dom Beto Breis, 
bispo de Juazeiro da Bahia.  
A Celebração Eucarística de aber-
tura da semana foi presidida por 
Dom José Antônio Tosi e conce-
lebrada por Dom Beto Breis, Pe. 
Emílio Castelo e Diácono Fernan-
do Cavalcante. 
Nos dias 20 e 21 foram proferidas 
as conferências sobre os desafios 
e perspectivas da Iniciação à Vida 
Cristã. Nos dias 23 e 24 os parti-
cipantes estarão nas oficinas 
temáticas refletindo os seguintes 
temas:  
. A Liturgia no Processo Catecu-
menal  
. Formação para a Vida Cristã  
. Espiritualidade e Vida Cristã  
. Vida Eclesial: Novas Estruturas e 
Articulações Pastorais  
. Acolhimento e Relações Inter-
pessoais  

. Experiência Pessoal de Encontro 
com Jesus  
No total foram 300 Catequistas 
que responderam ao convite e 
estão participando da semana. 
Regiões Episcopais presentes: . 
Região Bom Jesus dos Aflitos – 
110, . Região São José – 76, . Re-
gião Nossa Senhora da Conceição 
– 61, . Região Nossa Senhora da 
Assunção – 50, . Região Nossa 
Senhora dos Prazeres – 02, . Re-
gião São Pedro e São Paulo – 01. 
Dia 24 a semana terá seu encer-
ramento com a apresentação das 
oficinas, conclusões de Dom Beto 
e o momento celebrativo de en-
vio dos catequistas. 
A todos nossa gratidão e espe-
rança de que a Semana Catequé-
tica tenha ajudado a todos os 
catequistas a repensarem sua 
ação catequética e os fortalecido 
para provocarem uma mudança 
na catequese de suas paróquias e 
comunidades assumindo a Inicia-
ção Cristã como o itinerário cate-
quético para a educação da fé. 
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Livro conta história do fundador do Bairro Cristo Redentor  

Uma história inspiradora do ho-
mem que optou em viver em um 
dos locais mais pobres da Améri-
ca Latina na década de 60. 
Combatente da Segunda Guerra 
de origem Belga, descendente da 
família real  torna-se monge, vive 
por vinte e dois anos em silêncio 
e depois de estudos em Roma 
decide morar em um dos lugares 
mais pobres da América Latina, à 
época: a favela do grande Piram-
bú. A história inspiradora deste 
sacerdote é contada no livro “Um 
Monge Missionário: Vida e Obra 
de Pe. Caetano Minette de Tilles-
se” que foi lançado no domin-

go,13, na Paróquia Cristo Reden-
tor, no Bairro Cristo Redentor. 
São 200 páginas que tentam re-
sumir o trabalho religioso e social 
de padre Caetano considerado 
um dos fundadores do bairro 
Cristo Redentor. O livro foi orga-
nizado pelo Irmão Narcélio Fer-
reira de Lima, membro do Institu-
to Religioso Nova Jerusalém – 
INJ, uma das fundações do Padre 
Caetano em Fortaleza. Lançado 
pela editora carioca Cenáculo 
Universal e prefaciado pela co-
fundadora da Comunidade Cató-
lica Shalom, Maria Emmir No-
gueira. 
Entre outros eventos o livro faz 
um panorama do bairro na déca-
da de 60, fala sobre as origens da 
Renovação Carismática Católica 
trazida para o Ceará através des-
te sacerdote um dos biblistas de 
renome internacional, além de 
enumerar os trabalhos sociais do 
religioso como a criação de 100 

crianças, sendo 46  registradas 
em cartório com o seu sobreno-
me. 
O dinheiro arrecadado com a 
venda dos livros ajudará na cons-
trução da capela dos Irmãos da 
Nova Jerusalém em Fortaleza 
(Casa Mãe) e do futuro memorial 
em homenagem ao padre Caeta-
no. 
Próximos locais de lançamento: 
04 e 05/03 – Limoeiro do Norte 
(Encontro Diocesano de Forma-
dores da RCC); 
19/03 – Teresina/ PI (Paróquia 
Imaculada Conceição) após missa 
das 17h; 
25/03 – Maracanaú/ CE (Paró-
quia Menino Jesus) após missa 
das 19h. 
Por: Vanderlúcio Souza, Jornalista 
e Seminarista da Arquidiocese de 
Fortaleza. 
 

 
Secretário do Arcebispo envia “Questionário Estatístico Geral 
Anual” para Paróquias
Como acontece a cada ano, a 
Nunciatura Apostólica no Brasil, 
encaminhou à Arquidiocese de 
Fortaleza, o “Questionário Esta-
tístico Geral Anual”. Vimos confi-
ar à sua solícita atenção, para o 
preenchimento do Questionário 
Anual anexo, destinado a reco-
lher os dados estatísticos respei-
tantes à Paróquia ou Área Pasto-
ral da qual o senhor é o pastor, 
que hão de servir para reunir os 
dados da nossa Arquidiocese e 
enviar para a Nunciatura Apostó-
lica para a elaboração do Anuário 
Pontifício e do Anuário Estatístico 
da Igreja. Além de nos ajudar a 
termos uma maior e melhor visão 

das dimensões de nossa Igreja 
Particular. 
Pedimos, pois, o favor de provi-
denciar a compilação do referido 
Questionário com os dados do 
ano de 2016 e entregue com 
maior brevidade. 
Solicitamos a DEVOLUÇÃO deste 
questionário, logo que for possí-
vel estar pronto, mas sem nunca 
ultrapassar a data de 21 de 
MARÇO de 2017, a fim de permi-
tir que esta Secretaria possa ini-
ciar imediatamente o trabalho de 
elaboração dos dados fornecidos, 
uma vez que a entrega de todos 
os resultados colhidos devem ser 
enviados para a Nunciatura Apos-
tólica até o início de abril. 

Profundamente agradecidos pela 
atenção, fazemos votos que o 
preenchimento deste questioná-
rio revele, além dos números e 
dados estatísticos, a ação vivifi-
cadora do Espírito Santo na Pa-
róquia ou Área Pastoral confiada 
aos seus cuidados pastorais. 
Informações com Padre Abel (85) 
33888701; Padre Rafhael (85) 
3290-1045/ 4012-8150. Email: 
perafhael@hotmail.com  
OBS.: Este relatório pode ser 
devolvido diretamente na Chan-
celaria, ao Pe. Abel, ou enviado 
via e-mail para perafha-
el@hotmail.com 
 

mailto:perafhael@hotmail.com
mailto:perafhael@hotmail.com
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Congresso 2017 da Comunidade Cato lica Jesus e  o Senhor 

A Comunidade Católica Jesus é o 
Senhor (CCJS) se prepara para 
vivenciar o seu Congresso Forma-
tivo que acontece nos dias 10 a 
12 de Março próximo, na Sede da 

Comunidade no Bairro Siqueira II. 
Este ano teremos como pregador 
o Bispo da Diocese de Palmares 
(PE) Dom Henrique Soares da 
Costa, singular pregador de reti-
ros para o clero de diversas dio-
ceses do Brasil, para religiosos e 
religiosas, detentor de grande 
saber teológico já partilhado em 
vídeos, participações na TV Can-
ção Nova e através de postagens 
catequéticas em suas páginas 
pessoais nas redes sociais, sendo 
por isso muito conhecido pelo 

público carismático e ligado as 
áreas de liturgia e doutrina. 
A CCJS integra o grupo de Novas 
Comunidades, em discernimento, 
acompanhadas pela equipe do 
FAMEC e por Dom Rosalvo Cor-
deiro de Lima, Bispo Auxiliar, sob 
orientação do sr. Arcebispo, Dom 
José Antonio.  
Informações (85) 99695.8815 
(Tim) e 98768.0377 (Oi). 
 

 

Notícias do Brasil 
 

Subsí dio da Jornada Diocesana da Juventude 2017 ja  esta  disponí vel 
para download 

A Comissão Episcopal Pastoral 
para a Juventude preparou um 
subsídio para que os jovens se 
preparem para a Jornada Dioce-
sana da Juventude 2017. O ma-
terial oferece contribuições para 
que dioceses e comunidades 
eclesiais possam dar continuida-
de ao espírito da Jornada Mundi-
al da Juventude (JMJ), promo-
vendo o aprofundamento do 
tema da JMJ de 2017 “O Todo-
poderoso realizou grandes coisas 
em meu favor”. O documento 
oferece reflexões e propostas de 
atuação na evangelização da 

juventude, em clima de unidade 
e em sintonia com o tema da 
Campanha da Fraternidade. 
A ideia é estimular as dioceses a 
promoverem a vida da juventu-
de, conduzindo os jovens a uma 
real experiência de fé e estimu-
lando-os a irem ao encontro da-
queles jovens que estão com o 
coração ferido. 
A data tradicional da celebração 
da JDJ é o domingo de Ramos. 
Nela, os jovens são convidados a 
acolher Jesus e sua mensagem, 
assim como o povo de Jerusalém 
o acolheu com ramos em mãos, 
montado em um jumentinho. O 
ideal é que seja realizada neste 
dia, desde que não fira a partici-
pação dos jovens na celebração 
da Semana Santa em suas comu-
nidades. O material está disponí-
vel para download no site Jovens 
Conectados.  
Nova identidade visual para JDJ 
e DNJ  
A nova identidade visual da Jor-
nada Diocesana da Juventude 
(JDJ) e do Dia Nacional da Juven-

tude (DNJ) foram lançadas em 
dezembro de 2016. A ideia é 
busca unir os jovens de todo o 
Brasil para caminhar e sonhar 
juntos, como pede o papa Fran-
cisco: “A paralisia faz-nos perder 
o gosto de desfrutar do encontro, 
da amizade, o gosto de sonhar 
juntos, de caminhar com os ou-
tros”. 
Agora, a JDJ e o DNJ terão uma 
única identidade visual – no logo 
– em todas as Dioceses e paró-
quias brasileiras. No entanto, 
cada Setor Diocesano da Juven-
tude e grupos jovens poderão 
criar o cartaz com a identidade 
dos seus jovens, das suas carac-
terísticas regionais. 
Clique aqui e faça download da 
identidade visual da JDJ para usar 
na sua comunidade, paróquia ou 
expressão juvenil no site da 
CNBB. 
Com informações dos Jovens 
Conectados. 
Fonte: CNBB 
 

https://issuu.com/jovens.conectados/docs/jdj_-_2017__1_
https://issuu.com/jovens.conectados/docs/jdj_-_2017__1_
http://jovensconectados.org.br/faca-download-da-nova-identidade-visual-da-jdj-e-dnj.html
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Papa Francisco nomeia bispo para diocese de Tiangua  (CE) 

Acolhendo o pedido de renúncia 
ao governo pastoral da diocese 
de Tianguá (CE), apresentado por 
dom Francisco Javier Hernandez 
Arnedo, conforme o cânon 401 
do Código de Direito Canônico, o 
papa Francisco nomeou padre 

Francisco Edimilson Neves Ferrei-
ra como novo bispo da diocese. 
Atualmente, o reverendo é páro-
co e cura da catedral e consultor 
da diocese de Crato (CE).Padre 
Francisco Edimilson Neves Ferrei-
ra nasceu aos 3 de outubro de 
1969, em Jardim (CE).Ingressou 
no seminário em Crato e cursou 
Filosofia e Teologia no Seminário 
Regional de Prainha, em Fortale-
za (CE). O sacerdote é licenciado 
em Filosofia pela Universidade 
Estadual do Ceará. A ordenação 
presbiteral do novo bispo de 
Tianguá foi em 12 de dezembro 
de 1997.Entre as atividades de-
senvolvidas na caminhada sacer-
dotal de padre Francisco Edimil-
son estão os serviços de pároco, 
professor, diretor espiritual no 
Seminário diocesano São José. 
Também foi coordenador dioce-

sano de Pastoral por 14 anos e 
gerente executivo da Fundação 
Padre Ibiapina. É membro do 
Instituto Cultural do Cariri, cadei-
ra Monsenhor Rubens Lóssio.  
Monsenhor Edimilson receberá a 
Sagração Episcopal no dia 22 de 
abril, às 17h, na Catedral Nossa 
Senhora da Penha, no Crato. 
Presidirá a celebração Dom Fer-
nando Panico, bispo emérito do 
Crato, Dom Gilberto Pastana de 
Oliveira, bispo da Diocese do 
Crato e Dom Francisco Javier 
Hernandez Arnedo, bispo eméri-
to de Tianguá. 
Já a Celebração de Apresentação 
do novo bispo na Diocese de 
Tianguá será no dia 20 de maio 
na Catedral Nossa Senhora de 
Sant’Ana. 

 

Lançado o cartaz do 4º Congresso Missiona rio Nacional  

 

Após definir o tema, “A alegria do 
Evangelho para uma Igreja em 
saída”, a Comissão Organizadora 
acaba de divulgar o cartaz oficial 
do 4º CMN. A arte destaca o 
conteúdo do Congresso em três 
eixos: Alegria do Evangelho; Si-
nodalidade e comunhão; Teste-
munho e profetismo. O cartaz 
evidencia a Igreja, Povo de Deus, 
constituída por diferentes sujei-
tos da missão, de diversas idades 
e etnias (leigos e leigas, consa-
grados e consagradas, padres, 
diáconos, bispos e o papa). Con-
duzidos pela Palavra de Deus, 
caminham juntos como Igreja em 

saída ad gentes, enviada a tes-
temunhar a alegria do Evangelho 
até os confins da terra. A Igreja 
peregrina carrega também, a 
Cruz das missões jesuíticas, que 
marcou a evangelização na Bolí-
via e em toda América Latina, 
principal símbolo do 5º Congres-
so Missionário Americano. 
Fonte: POM 
 

 

CEBs do Ceara  realizou encontro de coordenaça o
Na manhã chuvosa do sábado,18, 
aconteceu na Arquidiocese de 
Fortaleza o II momento do en-

contro de coordenação de CEBs 
do Regional Nordeste I – CE o 
qual teve início na sexta (17) e o 

encerramento no domingo (19) 
ao meio dia.  

Atenção Romeiro da Terra! 

A Comissão Pastoral da Terra, CPT, 
comunica que este ano não haverá 
a grande Romaria da Terra. A deci-
são foi tomada na última Assem-
bleia da CPT. A próxima Romaria 
acontecerá em 2018. 
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O momento de mística deu início 
às atividades que teve objetiva-
mente uma manhã de formação 
sobre sustentabilidade e juven-
tudes das CEBs. O assessor con-
vidado Thiago Valentim da CPT 
nacional colaborou como uma 
reflexão sobre sustentabilidade 
das pastorais sociais e CEBs,  
destacando o desafio: “À verten-
te econômica está nos desafian-

do a buscarmos meios de garan-
tir o andamento dos projetos 
eclesiais”. 
O mesmo apresentou várias for-
mas de trabalhar a sustentabili-
dade; o trabalho coletivo entre as 
pastorais, unificação de objeti-
vos, fortalecimento nas bases, 
trabalhar a comunicação entre as 
bases fazendo com que chegue 
ao conhecimento de todos o que 
acontece nas comunidades e, as 
lutas de cada um seja exatamen-
te um só trabalho numa extensão 
maior com mais pessoas se aju-
dando.  
O encontro promoveu uma refle-
xão sobre Juventudes nas CEBs, 
com a participação de articulado-

res das PJs e Cáritas regional do 
Ceará. Os encaminhamentos para 
o 14º INTERECLESIAL terá como 
gesto concreto três seminários 
organizados por blocos de Dioce-
ses em datas já definidas. 
O Ceará acolherá dois encontros 
inter-regionais de CEBs do Nor-
deste. Em junho o primeiro en-
contro de Comunicadores das 
CEBs do Nordeste e em agosto o 
Encontro de Assessores de CEBs 
do Nordeste, organizado pelo 
ISER – Rio de Janeiro e CNBB 
nacional, e acontecerão na Dio-
cese de Crato.  
Por José Batista 
Fotos – Aurélio Araújo 

 

Campanha da Fraternidade 2017 
7 dicas para organizar bem a CF 2017 na sua comunidade  

Em breve começam, em todo o 
Brasil, os preparativos para a 
Campanha da Fraternidade (CF) 
2017, que terá como tema: “Fra-
ternidade: biomas brasileiros e 
defesa da vida” e o le-
ma: “Cultivar e guardar a criação” 
(Gn 2,15). Pensando nisso, prepa-
ramos aqui algumas dicas para 
que você e sua comunidade vi-
vam de forma diferente, confira e 
compartilhe com todos! 
Crie um grupo de estudo para 
refletir sobre o Texto-Base da 
Campanha da Fraternidade 2017. 
Ele pode funcionar como um 
ciclo de leitura e partilha do do-
cumento, de modo que vocês 
possam colher sugestões de ati-
vidades para que a CF seja vivida 
e aplicada na paróquia. Muita 

gente pensa que “comissão”, 
“grupo de estudos” ou “grupo de 
trabalho” não funcionam, mas se 
houver oração, planejamento e 
dedicação, as coisas saem do 
papel e vocês terão ótimos resul-
tados. 
Identifique as lideranças! Esses 
líderes podem já estar estabele-
cidos em suas funções, por 
exemplo: o coordenador da 
equipe de música, dos grupos de 
jovens, da Pastoral Familiar, os 
diáconos, o ecônomo etc. Obser-
ve também que algumas pessoas 
em sua comunidade – ainda que 
não estejam engajadas – podem 
ser líderes em potencial. Em sua 
procura, lembre-se de que um 
líder (em potencial) não nasce 
pronto, mas costuma ser ouvido 
pelas pessoas. E isso, sim, acon-
tece naturalmente. Foi assim que 
Samuel achou Davi. 
Seja simples! Santo Agostinho, 
em Confissões, enaltece a simpli-
cidade de Deus e sua capacidade 
de ser sempre inteiro, maravilho-

so. Sobretudo se essa for a pri-
meira vez que você se propõe a 
organizar e “fazer dar certo” a CF 
em sua paróquia, busque solu-
ções simples, aproveitando as 
estruturas disponíveis. 
Organize um calendário de ativi-
dades. Planejar e ser fiel aos pra-
zos e atividades propostos é o 
segredo do sucesso. Envolva os 
grupos e pastorais dando a eles 
atribuições, delegando responsa-
bilidades e acompanhando na 
execução das tarefas. 
Faça um check-list! ou, simples-
mente, uma lista de atividades. 
Se você nunca fez um check-
list na vida, pode começar se 
preguntando: Quais as atividades 
que tenho para o mês que vem? 
Para cada uma delas, responda –
 sempre registrando em algum 
lugar de fácil acesso (pode ser na 
agenda, no computador) – algu-
mas simples perguntas: Quando? 
Onde? Haverá comida, água, 
cadeiras, estrutura de som? Pre-
cisará da equipe de música? A 
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quem é necessário pedir autori-
zação? O que deve ser providen-
ciado? Quando deve ser provi-
denciado? Quem ficará respon-
sável por cada atividade? Na 
internet é possível encontrar 
muitos modelos. Você pode esco-
lher um e adaptar para a sua 
experiência. 
Comunique os envolvidos. Mui-
tos bons projetos morrem depois 
de terem demandado muito es-
forço e dedicação, porque o pro-
cesso comunicativo falhou. Em-
bora a Campanha da Fraternida-

de seja proposta anualmente e as 
pessoas, supostamente, sabem 
que ela vai acontecer, tome sem-
pre o cuidado de comunicar de 
forma clara e objetiva (e atrativa) 
o calendário de atividades. Lem-
bra dos líderes? Uma boa comu-
nicação não se resume à emissão 
de mensagens. Ouça! Esteja 
sempre atento ao feedback que 
eles trazem, pois estão em conta-
to constante com a comunidade. 
Essa resposta pode fazer com 
que o planejamento de ativida-
des da CF caminhe em sintonia 

com as necessidades e motiva-
ções da sua paróquia. 
Rezem juntos. “Se fores aquilo 
que Deus quer, colocareis fogo 
no mundo”, diz Santa Catarina de 
Sena, doutora da Igreja. E até nas 
pequenas coisas, como o desejo 
de fazer acontecer a Campanha 
da Fraternidade 2017 em sua 
comunidade, é preciso conhecer 
os desígnios de Deus. E sabemos 
que isso só é possível por meio 
da oração. 

   

E  Carnaval!! 
Cato licos movimentam o Ceara  no Carnaval 

Mais de 100 locais reunidos si-

multaneamente no Ceará, um 

público superior a 40 mil pessoas 

serão alcançadas diariamente.  

O Carnaval se aproxima e muitas 
pessoas estão se programando 
para viajar, alugarem casas, fa-
zem festa. É um período onde 
muitas coisas boas acontecem, 
como famílias que se reúnem. 
Mas também é um tempo onde 
muitas situações de risco e até 
tragédias podem acontecer devi-
do ao grande uso de drogas e 
álcool, além do forte apelo sexual 
que o período representa à ju-
ventude, principalmente. 
A Renovação Carismática Católica 
do Ceará realiza neste período o 
RENOVAR, o Encontro de Carna-
val da RCC, que nasceu em Forta-
leza e já chegou a todas as dioce-
ses do estado buscando um Car-
naval não só diferente, mas que 
proporcione uma verdadeira 

mudança de atitude *um ‘Reno-
var’ na vida das pessoas+. Serão 
mais de 100 locais, reunidos si-
multaneamente, com o mesmo 
objetivo: a evangelização. O Re-
novar espera reunir um público 
de cerca de 120 mil pessoas nos 
três dias de evento no Ceará. 
Somente em Fortaleza serão 
cerca de 70 locais onde o Reno-
var acontece e a preparação para 
o evento é marcada pela divulga-
ção e os denominados “pré-
renovar”, onde grupos de oração, 
comunidades e paróquias intensi-
ficam os convites para os partici-
pantes dos encontros, visando 
oferecer uma opção às festivida-
des de carnaval. Já na região do 
Cariri são outros 25 locais reali-
zando o Renovar. 

A Alegria e o convite 

A unidade é ponto forte do even-
to, que traz a mesma identidade 
visual em todos os locais, bem 
como a mesma temática: “Meu 
espírito exulta de alegria” (Lc 
1,47). Com Louvor, Oração, apre-
sentações artísticas, Adoração e 

Santa Missa, o Renovar acontece 
na maioria das 130 paróquias da 
Arquidiocese de Fortaleza e tam-
bém nas 8 dioceses do interior do 
Estado. 
No Henrique Jorge será realizado 
o pré-renovar, com carreatas e 

blitz nas avenidas do bairro. Já 
em Maracanaú/CE o Ministério 
Jovem faz ‘arrastões’ para divul-
gar o encontro pelas ruas, praças 
e até no mercado público da ci-
dade. Em muitos locais o Renovar 
é uma realização de vários gru-
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pos que se juntam para realizar 
um único evento com apoio da 
paróquia local. 
Na internet, mais de 1.000 pes-
soas já mudaram a foto de perfil 
de sua rede social com a marca 

do evento, vários outros jovens 
fazem ‘montagens’ bem-
humoradas ou selfie com camise-
tas para também divulgar o en-
contro de forma pessoal, utili-
zando a hashtag #Renovar2017. 

Mais de 7,5 mil pessoas estão 
curtindo a Página Oficial do Mo-
vimento na internet e acompa-

nhando todas as publicações. 

 
Ano Mariano 
O Renovar 2017 também será em 
homenagem aos 300 anos da 
aparição da Imagem de Nossa 
Senhora Aparecida, tendo sido 
2017 decretado pela Igreja, o 
Ano Mariano Nacional. Também 
a Renovação Carismática Católica 
completou neste ano seu jubileu 

de ouro, 50 anos de evangeliza-
ção em todo o mundo, sendo 
mais um motivo de festa durante 
todo o encontro. 
Serviço: 
Renovar 2017. 
Procure uma Comunidade ou 
Paróquia mais perto de você. 

Informações: www.rccceara.org / 
(85) 99635 7359 / 99676 9127. 
Por: Eder Machado, Ministério de Co-
municação Social - RCC Ceará 
www.rccceara.org / 
www.facebook.com/RCCCEoficial 
(85) 8735 0501 (oi) / 9676 9127 (tim) 

 

 

“Alegra-te” o Renascer comemora o Ano Mariano em 14 Regio es Me-
tropolitanas de Fortaleza 

“Alegra-te”, este é o tema que 
inspirará os três dias do Retiro de 
Carnaval Renascer promovido 
pela Comunidade Católica Sha-
lom, entre os dias 26 e 28 de 
fevereiro, no Ginásio Paulo Sara-
sate. O tema foi escolhido em 
virtude dos 300 anos da aparição 
da imagem de Nossa Senhora 
Aparecida, rainha e padroeira do 
Brasil, onde a igreja instituiu o 
Ano Nacional Mariano. 
O Renascer que acontece gratui-
tamente em Fortaleza há mais de 
30 anos, também é promovido 
em 14 regiões da capital mais de 
80 cidades brasileiras.  
Este ano, o tema “Alegra-te” traz 
uma proposta diferente para o 

evento, onde os participantes se 
sentirão motivados a conhece-
rem sobre as alegrias vividas pela 
Mãe de Deus e trilharem um 
caminho de experiência com 
Cristo, a exemplo da obediência, 
santidade e da alegria da Virgem 
Maria.  
De acordo com a organização do 
Renascer é esperado um público 
de 36 mil pessoas (nos três dias 
de evento), que terão a oportu-
nidade de participarem de prega-
ções, louvores animados pelo 
Padre Antônio Furtado, missa, 
adoração, testemunhos, cursos 
gratuitos para jovens e vocacio-
nados, confissão, oração e acon-
selhamento, além de uma estru-
tura completa de alimentação e 
atendimento ambulatorial.  
“Trabalhamos para o Renascer 
como um evento que já é muito 
esperado pelo púbico. Ele conse-
gue a cada ano ampliar a sua 
proposta de um Carnaval diferen-
te, que não acaba na quarta-feira 
de cinzas. Temos cerca de 1.000 
voluntários que se empenham 
em oração e em doação de servi-
ço para o bom acontecimento do 

evento”, disse Fábio Lima, da 
comissão organizadora.  
Outro ponto que se destaca no 
Renascer é o espaço das crianças, 
conhecido como Renascer Kids, 
que este ano acontecerá no Co-
légio Salesiano de Dom Bosco. 
Um local totalmente seguro que 
proporciona um ambiente de 
oração e diversas atividades lúdi-
cas religiosas, além de seminários 
de vida do espírito santo, adora-
ção, louvor, contação de histórias 
e muito mais.  
 
Solidariedade – Doação de Ali-
mentos 
As pessoas que forem para o 
Renascer poderão doar na entra-
do do evento, alimentos não 
perecíveis. Ano passado foram 
arrecadados 1.500 quilos. As 
doações serão para aos projetos 
de Promoção Humana da Comu-
nidade Católica Shalom, como a 
Casa São Francisco, albergue para 
moradores de rua localizado no 
centro de Fortaleza. 
 
 
 

http://www.rccceara.org/
http://www.rccceara.org/
http://www.facebook.com/RCCCEoficial
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Solidariedade – HEMOCE 
Mais uma vez a Comunidade 
Católica Shalom conta com a 
importante participação do Cen-
tro de Hematologia e Hemotera-
pia do Ceará (Hemoce) no Renas-
cer. Já são 15 anos de parceria e 
de acordo com coordenadora de 
captação do Centro, Nágela Lima, 
“participar do Renascer é uma 
das formas mais eficazes de não 
apenas arrecadar bolsas de san-
gue, mas também de estimular a 
solidariedade e o gesto altruísta 
da doação de sangue”. 
A equipe do Hemoce estará dis-
ponível todos os dias dos even-
tos, das 8h à 17h, com oito pro-
fissionais capacitados para reali-
zar até quatro doações simulta-
neamente.  

Este ano, o Centro de Hematolo-
gia e Hemoterapia do Ceará pre-
tende alcançar a 300 doações 
(uma média de 100 por dia), ul-
trapassando a marca do ano pas-
sado (2016), que foi de 281.  
 
O Evento 
Manhã: Pregações – diversos 
temas baseados nas Alegrias de 
Maria; Anúncio da Salvação; En-
contro com Deus, entre outros. 
Adoração ao Santíssimo e apre-
sentação Artística 
Tarde: Pregações – diversos te-
mas baseados nas Alegrias de 
Maria; Anúncio da Salvação; En-
contro com Deus, entre outros. 
Louvor animado pelo Padre An-
tônio Furtado, Seminário de Vida 
do Espírito Santo e Cursos. 

Noite: Santa Missa 
 

Regiões onde acontecerão o 

Renascer: 

Canindé – CE, Itapebussú – CE, 
Aruarú – CE, Pacajús – CE, Hori-
zonte – CE, Aquiraz – CE, São 
Gonçalo do Amarante – CE, Pin-
doretama – CE, Água Verde – 
CE, Pecém – CE, Redenção – CE, 
Antônio Diogo – CE, Pedras – CE 
e Caucaia – CE 
 

Serviço: 

Renascer 2017 
Dias: 26 a 28 de fevereiro 
Local: Ginásio Paulo Sarasate 
(Rua Idelfonso Albano, 2050) 
Entrada Gratuita 
 

 

Pastoral do Idoso cai na alegria do Carnaval da Saudade 

 

A Pastoral da Pessoa Idosa reali-
zou o Pré Carnaval da Saudade 
com os Idosos da Paróquia São 
Francisco de Assis, no bairro Pio 
Saraiva. 

Foi um momento de muita ale-
gria e fraternidade, com direito a 
escolha do rei e rainha da folia. 
 

 
 

Vem e Segue-me 2017: Um evento para celebrarmos uma alegria 
que na o passa! 

A Comunidade Católica Siloé 
realizará de 26 a 28 de Feverei-
ro mais uma edição do Vem e 
Segue-me, tradicional retiro de 
Carnaval que já faz parte do ca-
lendário paroquial do Mucuripe. 
Esse ano, o evento em unidade 
com o Ano Nacional Mariano traz 
o tema: "Meu espírito exulta de 
alegria” (Lc 1,47). Vamos juntos 
aprofundar a devoção a Nossa 
Senhora e sua importância na 
vida da Igreja. 
O evento é uma alternativa para 
quem deseja experimentar um 
“carnaval diferente”, longe da 
folia. É uma oportunidade para 

que as pessoas possam vivenciar 
dias de uma verdadeira renova-
ção espiritual, uma alegria que 
não vai terminar na quarta-feira 
de cinzas. O evento contará com 
momentos de Oração, Louvor, 
Adoração ao Santíssimo Sacra-
mento, Confissões, Celebrações 
Eucarísticas, Pregações, Cursos 
de Aprofundamento, Seminário 
de Vida no Espírito Santo e um 
espaço destinado especialmente 
para as crianças: o Vem e Segue-
me Kids. O evento, que esse ano 
acontecerá na Paróquia Nossa 
Senhora da Saúde, inicia as 8 
horas com o Terço Mariano e 

encerra com a Santa Missa todos 
os dias. Teremos lojinha e lan-
chonete no local. A entrada é 
franca.  
Data: 26, 27 e 28 de Fevereiro. 
Local: Paróquia Nossa Senhora 
da Saúde – Av. da Abolição, 3929 
- Mucuripe. 
Informações: 98822-2935 
(What’s App) / 99822-0491/ ou 
acesse: 
www.facebook.com/comsiloe 
Realização: Comunidade Católica 
Siloé 
 

http://www.facebook.com/comsiloe
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Semana das A guas 2017

Está sendo organizada a XIV Se-
mana das Águas, na Região Epis-
copal Nossa Senhora da Palma - 
Serra, no Território Maciço de 
Baturité. Com o objetivo de estu-
dar e refletir sobre as realidades 
da água, dentro de quatro di-
mensões: Social, Econômicas, 
Ambiental e Espiritual. Em sinto-
nia com a Campanha da Fraterni-
dade, que neste ano de 2017 
aborda a questão dos biomas 
brasileiros, o tema da Semana 
das Águas nos chama a refletir 
sobre os cuidados com a água, 
dentro de uma perspectiva de 

cuidados com a vida na sua pleni-
tude. 
A Semana das Águas começou 
em 2004 como gesto concreto da 
Campanha da Fraternidade, que 
na época, abordava o tema da 
água: Água, fonte de vida. De lá 
para cá, muitas ações foram fei-
tas e muitas conquistas contabili-
zadas.  
Nesses anos de seca, a Semana 
das Águas vem chamando a aten-
atenção para os cuidados que 
precisamos ter para com as nas-
centes, fontes e mananciais, visto 
que entende-se que a escassez 
da água, não é somente por falta 
de chuvas, mas muito mais pela 
falta de cuidados. 
No momento, a equipe que or-
ganiza está buscando parceria e 
apoio das diversas instituições, 
para garantir uma logística míni-
ma que dê conta de realizar to-
das as atividades previstas. Veja a 
proposta de  programação e con-
fira: 
Proposta de programação da 14º 
Semana das Águas 
Tema: Cuidar da Água, cultivar e 
guardar a vida 
Data: 17 a 26 de março 

17/03 - Seminário das Águas; 
18/03 - Presença nas Festas de 
São José; 
19/03 - Presença nas Festas de 
São José; 
20/03 - Visitas às famílias atingi-
das pelo Açude Batente em Oca-
ra; 
21/03 - Visitas às famílias atingi-
das pelo Açude Castro em Itapiu-
na; e  Visitas às famílias atingidas 
pelo Açude Pesqueiro em Capis-
trano; 
22/03 - DIA MUNDIAL DA ÁGUA 
(Presença nas Rádios); 
23/03 - Presença nas Escolas; 
24/03 - Presença nas Escolas; 
25/03 - Parada Cultural e Ambi-
ental na Praça Santa Luzia em 
Baturité; 
26/03 - 7ª Romaria das Águas  
 
Para maiores informações, entrar 
em contato com a Equipe de 
Organização: 
85 - 996046224 / 997580805 / 
996532782 
silvanar2011@gmail.com 
 

 

Aniversariantes de março 

Nascimento  
1 Pe. Expedito Teles, SJ 
2 Diác. Raimundo Nonato Cardoso 
3 Pe. Laércio Ferreira de Almeida 
4 Pe. Casimiro A. Irala Argüello, SJ 
4 Pe. Josieldo da Silva do Nascimento 
5 Frei Jesús María López Mauleón, OAR 
6 Pe. Jovanês Vitoriano, SDS 
8 Diác. João Batista da Silva. 
9 Pe. Evaldo Carvalho dos Santos, CM 
10 Pe. Francisco Ronaldo de Negreiros Sousa, FN 
10 Pe. Jesus Alexandre de Almeida 
11 Pe. José Almeida de Freitas 
11 Pe. Ivo Nardelli, FN 
12 Pe. Evando Alves de Andrade 

13 Dom Lucas (Lucivaldo) Soares da Silva, OSB 
14 Pe. Paulo Ernando Nogueira Barbosa 
16 Pe. Zacarias Virgílio de Araújo Filho 
19 Pe. Jânio José da Silva Pereira, CM 
19 Pe. Francisco Ivan de Souza 
23 Pe. Vicente Morais dos Santos 
23 Frei José Domingos de Barros, OFM 
25 Pe. João Batista Aires Silva 
25 Pe. Bruno Rodrigues, PODP 
26 Pe. José Edmilson Cruz de Freitas 
26 Pe. Tiago Geyrdenn Oliveira Gomes 
26 Frei José Maria C. Branco de Lima, OFMcap 
27 Pe. Marcos Antônio de Oliveira 
28 Diác. Domingos Moreira de Oliveira 
29 Pe. Ottorino Bonvini, MCCJ 

mailto:silvanar2011@gmail.com
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Ordenação 
2 Pe. Paulo Ernando Nogueira Barbosa 
3 Pe. José Airton Lima 
14 Pe. Juan Manuel Rodríguez Martín, MCCJ 
15 Mons. José Maria Verçosa Bezerra 
17 Pe. Francisco de Assis Braga dos Santos 
19 Pe. Severino Guedes 
19 Mons. Virgínio Asêncio Serpa 
19 Pe. Gabriel de Souza, CSJ 
19 Pe. Armindo Magalhães Duque, SSS 

19 Pe. Lino José (Linus J.) Roelofs, CM 
20 Pe. Manoel Almeida de Melo Balbino, CRSP 
23 Pe. Arildo da Silva Castro 
23 Pe. José Linhares Arcanjo 
23 Pe. Fernando César Chaves Reis 
24 Pe. Marcos Antônio de Oliveira 
27 Pe. Wagner Sabóia Frota 
30 Pe. Pedro Júnior Pereira Vila Nova, PODP 

 

 

Agenda pastoral de março 
Dia Semana Hora Atividade Local 

1 Quarta 9h Conselho Episcopal Residência Arquiepiscopal 

1 Quarta 15h 
Pastorais Sociais, CEBs e Organismos: 
reunião da coordenação arquidiocesana 

Centro de Pastoral Maria 
Mãe da Igreja 

2 Quinta 
8h30mi
n 

Região São José: Reunião dos Padres  Auditório da Cúria 

2 Quinta 9h CF 2017: Coletiva à Imprensa  
Centro de Pastoral Maria 
Mãe da Igreja 

4 Sábado 8h 
Arcebispo: Encontro com os seminaristas 
da Arquidiocese 

 

4 Sábado 
8h30 às 
11h30 

Região Episcopal São José: Reunião da Co-
missão de Liturgia. 

Paróquia N. S. Fátima 

4 Sábado 
8h às 
12h 

Pastorais Sociais, CEBs e Organismos: 
Encontro do Grupo Fé e Política 

Parque Rio Branco 

6 Segunda 8h30 
CNBB NE1: Reunião da Comissão de Litur-
gia 

Sede do Regional, Fátima 

7 Terça 9h Escola Diaconal – Diaconato Permanente Residência Arquiepiscopal 

7 Terça 9h 
Secretariado Arquidiocesano de Pastoral: 
Reunião com o coordenador de pastoral 

Centro de Pastoral Maria 
Mãe da Igreja 

7 Terça 19h Região São José: Reunião da Pascom  
Centro de Pastoral Maria 
Mãe da Igreja 

7 Terça 
19h30 
às 
21h30 

Pastoral Familiar: Reunião da Comissão 
Arquidiocesana 

Centro de Pastoral Maria 
Mãe da Igreja 

8 Quarta  Dia Internacional da Mulher  

8 Quarta 18h30 Região São José: Reunião da Coordenação  Sala da Região 

9 a 
12 

Quinta a 
domingo 

 
Visita Pastoral na Paróquia Nossa Senhora 
do Carmo – Região N Sra dos Prazeres 

Croatá, São Gonçalo do 
Amarante 

11 Sábado 8h 
Região N Sra dos Prazeres: Encontro do 
Dízimo 

Guadalajara 

11 Sábado 8h 
Região N Sra dos Prazeres: Encontro da 
Coordenação do MESC 

A combinar 
 

11 Sábado 8h30 Região São José: Encontro dos Setores  

11 Sábado 
8h30 às 
12h 

Pastorais Sociais, CEBs e Organismos: 
Reunião ampliada 

Centro de Pastoral Maria 
Mãe da Igreja 

11 Sábado 8h45 Região N Sra dos Prazeres: Curso da ESPAC Guadalajara 

11 Sábado 14h CEBs: Reunião ampliada 
Centro de Pastoral Maria 
Mãe da Igreja 

11 Sábado 14h às Pastoral Familiar: Reunião do Conselho Centro de Pastoral Maria 
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17h Arquidiocesano Mãe da Igreja 

12 Domingo 
8h às 
12h 

Encontro de Jovens com Cristo – EJC: For-
mação para coordenadores gerais 

Centro de Pastoral Maria 
Mãe da Igreja 

14 Terça 17h30 Conselho Econômico Arquidiocesano Cúria Metropolitana 

15 Quarta 9h Presidência do Regional NE1 – CNBB Fátima, Fortaleza 

15 Quarta 14h 
Fundo Arquidiocesano de Solidariedade: 
Reunião da Comissão 

Centro de Pastoral Maria 
Mãe da Igreja 

17 Sexta 8h30 
Equipe Arquidiocesana de Animação das 
Campanhas: Reunião ordinária 

Centro de Pastoral Maria 
Mãe da Igreja 

18 Sábado 8h 
Região N Sra dos Prazeres:  Encontro das 
Pastorais Sociais  

Guadalajara 

18 Sábado 8h 
Região N Sra dos Prazeres: Formação Mi-
nistros da Palavra  

Guadalajara  

18 Sábado 
8h às 
12h 

Pastoral da AIDS: Reunião 
Centro de Pastoral Maria 
Mãe da Igreja 

18 Sábado 8h45 Região N Sra dos Prazeres: Curso ESPAC Guadalajara 

18 Sábado 9h Conselho Arquidiocesano de Pastoral 
Centro de Pastoral “Ma-
ria, Mãe da Igreja” 

19 Domingo 7h 
CAMINHADA PENITENCIAL 
no III Domingo da Quaresma 

Igreja N Sra da Saúde 
(Mucuripe) à Catedral 

20 Segunda 18h30 
Missa de São José: PATRONO DA IGREJA 
UNIVERSAL 

Catedral Metropolitana 

21 a 
23 

Terça a quin-
ta 

 Conselho Permanente da CNBB Brasília 

23 Quinta 
8h às 
11h 

Pastoral Carcerária: Reunião da Coordena-
ção 

Centro de Pastoral Maria 
Mãe da Igreja 

24 a 
26 

Sexta a  do-
mingo 

 Catequese: Retiro Arquidiocesano  a definir  

24 a 
26 

Sexta a do-
mingo 

 Infância Missionária: ELMI Casa Verde Retiros 

25 Sábado 8h Região N Sra dos Prazeres: Curso ESPAC Guadalajara 

25 Sábado 8h 
Região N Sra dos Prazeres: Apostolado de 
oração 

Guadalajara 

25 Sábado 9h 
Região São José: Encontro do Setor Juven-
tude  

Santa Edwiges 

25 Sábado 
14h às 
18h 

Encontro de Casais com Cristo: Reunião do 
Conselho Arquidiocesano 

Centro de Pastoral Maria 
Mãe da Igreja 

26 Domingo 8h 
Região N Sra dos Prazeres: Pastoral Famili-
ar 

A combinar 

27 a 
30 

Segunda a 
quinta 

 
Encontro dos padres com até 5 anos de 
ordenação 

a definir 

29 Quarta 8h 
Região N Sra dos Prazeres: Visita do Vigário 
Episcopal a uma paróquia ou área pastoral 

A combinar 
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