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BOLETIM ONLINE - JULHO DE 2019
Editorial – julho 2019: “Caminhamos
com Maria, na construção do Reino de
Deus.”

Tema: “Maria caminha
construção da paz.”

conosco

na

Lema: “Graças ao coração misericordioso
de nosso Deus, que envia o Sol nascente do
alto … para iluminar os que estão nas
trevas, …e dirigir nossos passos no
caminho da paz”. (cf. Lc 1, 78-79)
Pela décima sétima vez estaremos
realizando a CAMINHADA COM MARIA
por ocasião da Solenidade de Nossa Senhora
da Assunção, Padroeira da Cidade de
Fortaleza no dia 15 de agosto, que neste ano
será uma Quinta-Feira e há anos é Feriado
Municipal em Fortaleza.
A cada ano, um aspecto da vida de Maria,
Mãe de Jesus, é por nós recordado, para ser
a motivação espiritual para a construção da
cidade que, terrena, é o caminho para a
Cidade Definitiva. A construção da cidade
terrena é o campo de cultivo do que será o
futuro de toda a humanidade, o Reino de
Deus. Jesus, o Senhor da História, veio para
a missão de redenção humana. Tendo se
desviado do projeto divino, o homem se
fechou ao imediato e material e se propôs
construir uma cidade e uma torre que
alcançassem o céu. E a Babel confundiu as
línguas, os entendimentos, os projetos
humanos, levando a teimosia do projeto
humano de alcançar o céu com suas próprias
forças a ser cada vez mais desagregador e
excludente – cultura de morte.
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Jesus veio reunir os filhos de Deus dispersos
(cf. Jo 11, 52) e encaminhá-los para novo céu
e nova terra (cf. Apc 21, 1). O projeto divino
é de comunhão das pessoas humanas com
Deus e entre si, e para isto reúne um povo
que dê seus frutos (cf. Mt 21, 43).
Neste plano divino, a presença da Igreja –
congregação dos filhos de Deus em Jesus –
realiza uma missão de levar o Evangelho ao
mundo inteiro. Ela reúne os filhos e filhas de
Deus, que são aqueles que fazem a vontade
do Pai do Céu (cf. Mc 3, 15) em Família de
Cristo. Esta Família recebeu de Jesus como
Mãe Maria na suprema hora da Redenção
(cf. Jo 19, 26). Ela foi a cooperadora do
mistério da encarnação do Verbo de Deus na
humanidade e a Ele deu à luz por obra do
Espírito Santo. Ela é aquela que, com Jesus,
dá à luz a nova humanidade redimida e dela
cuida, como perfeita discípula de Cristo,
Mãe da Igreja em caminho de encarnação do
Reino de Deus no mundo até sua plena
realização. Como discípula a mais perfeita é
também mestra do discipulado de seu Filho.
Como Mãe continua gerando Cristo na
humanidade chamada a ser una nele. O sentir
do povo cristão, em dois mil anos de história,
acolheu de vários modos, o elo filial que une
estreitamente os discípulos de Cristo à sua
Santíssima Mãe. De tal união dá um
testemunho explícito o Evangelista João,
mencionando o testamento de Jesus
morrendo na cruz (cf. Jo 19,26-27). Depois
de ter entregue a própria Mãe aos discípulos
e estes à Mãe, “sabendo que tudo se
consumara”, morrendo, Jesus “entregou o
espírito” tendo como fim a vida da Igreja,
seu corpo místico: de fato, “do lado de Cristo
adormecido na cruz nasceu o sacramento
admirável de toda a Igreja” (Sacrosanctum
Concilium, n. 5).
Temos uma graça e uma missão: ser
cooperadores na construção do Reino de
Deus, desde a cidade terrena na caminhada
para a cidade celeste. E sabemos que a
construção de uma cidade sem Deus, ou até
contra Deus é Babel = confusão. E ouvimos,
na inauguração da chegada do Reino de
Deus em Jesus, que toda a carência humana
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é suprida, quando falta o vinho saboroso
para a Festa da Vida. E lá está Maria, Mãe
da
nova
humanidade,
Cooperadora
especialíssima do Filho de Deus feito
homem para a obra da nova criação. Ele
intervém para a indicação mais clara e
definitiva: “E Maria disse aos que serviam:
Fazei tudo o que Ele vos disser” (Jo 2,5),
pois sabiam muito bem que: “Se o Senhor
não constrói a casa, em vão trabalham os que
a edificam. Se o Senhor não guarda a cidade,
em vão vigiam as sentinelas.” (Sl 127, 1).
A paz tão necessária e desejada para nossa
cidade, nossa pátria e nosso mundo! A paz
verdadeira que é dom de Deus e construção

da humanidade irmanada. Maria elevada à
glória do Céu, Mãe da Igreja, nos
acompanha com seu amor materno no
seguimento de Jesus e na realização do
Evangelho para que, atentos às coisas do
alto, acenda-se em nossos corações o desejo
de, construindo a cidade terrena nos
desígnios de Deus, chegar à glória da
ressurreição, à cidade definitiva. (cf Liturgia
de 15 de agosto – Solenidade da Assunção
de Nossa Senhora)
+ José Antonio Aparecido Tosi Marques
Arcebispo Metropolitano

NOMEAÇÕES E PROVISÕES – JUNHO 2019
Recondução de Pe. Francisco
Bezerra do Carmo – Pároco de
São Francisco – Jacarecanga,
Fortaleza. – 03 06 19
Autorização de transferência
de endereço da Comunidade
Toca de Assis masculina em Fortaleza. – 03
06 19
CELEBRET para Pe. Francisco Bruno Xavier
da Silva em viagem fora da Arquidiocese. 03
06 19
Provisão de Pároco de São Francisco de Assis
– Quintino Cunha, Fortaleza – Pe. Francisco
Ivo Nascimento Sousa, CM. 28 04 19
DECRETO N 003 2019 – Nomeação
Sacerdote Instrutor e Notário – no Tribunal
Eclesiástico de Fortaleza, para especial
processo. 12 06 19
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Uso de Ordem na Arquidiocese de Fortaleza
para Pe. Marcelo Pontes da Silva, CM. 12 06
19
Provisão de Vigário Paroquial de Santo
Antonio – Jardim Iracema – Pe. Arthur
Ricardo da Silva Filho, CM. 12 06 19
Provisão de Conselho Econômico da Paróquia
Nossa Senhora das Graças e São Pedro –
Tabuba, Caucaia. 12 06 19
Autorização da Santa Reserva Eucarística –
Capelas da Paróquia Nossa Sra das Graças e
São Pedro – Praias, Caucaia. 12 06 19
CELEBRET – Diác. Roberto Jorge Simões
Menezes – peregrinação ao Santuário de
Aparecida e outros 14 06 19
Conselho Econômico – Paróquia Menino
Jesus – Conj. Industrial 17 06 19
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Conselho Econômico – Paróquia São José de
Ribamar – Aquiraz 17 06 19

Conselho Econômico – Paróquia N S da
Conceição – Pacoti – 29 06 19

Santa Reserva – Capelas da Paróquia de São
José de Ribamar – Aquiraz 17 06 19

AGENDA DO ARCEBISPO – SETEMBRO DE 2019
Dia
1

Sem.
Domingo

2

Segundafeira
Terça-feira
Quartafeira
Quinta-feira
Sábado
Domingo

3
4
5
7
8

9
10
11

Hora

Segundafeira
Terça-feira

9h00min

Quartafeira

9h00min

9h00min

17h30min

Evento
XXII DOMINGO DO TEMPO
COMUM
CONSER NE1 – Ceará

Local

CONSER NE1 – Ceará
CONSER NE1 – Ceará

Camocim CE
Camocim CE

CONSER NE1 – Ceará
DIA DA PÁTRIA
XXIII DOMINGO DO TEMPO
COMUM – Nossa Senhora da
Saúde e Coleta para o
CONGRESSO EUCARÍSTICO
NACIONAL DE RECIFE
Encontro com os diáconos
estagiários
Equipe Diaconato
Permanente
Conselho Presbiteral

Camocim CE
BRASIL

Cúria Metropolitana

19

Quartafeira
Quinta-feira

20

Sexta-feira

21

Sábado

22

Domingo

26

Quinta-feira

Conselho Econômico
Arquidiocesano
Missa no Santuário de Fátima
Encontro com todos os
seminaristas da Teologia
XXIV DOMINGO DO TEMPO
COMUM
Encontro com os padres + de
11 anos de Ordenação
Encontro com os padres + de
11 anos de Ordenação
Encontro com os padres + de
11 anos de Ordenação
Encontro com os padres + de
11 anos de Ordenação
+ J A 28 anos de Ordenação
Episcopal
Conselho Arquidiocesano de
Pastoral
XXV DOMINGO DO TEMPO
COMUM
Visita Pastoral

28

Sábado

Visita Pastoral

29

Domingo

XXVI DOMINGO DO TEMPO
COMUM - Visita Pastoral

13
14

Sexta-feira
Sábado

15

Domingo

16

Segundafeira
Terça-feira

17
18

5h00min
8h00min

9h00min
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Camocim CE

Residência Arquiepiscopal
Residência Arquiepiscopal
Centro de Pastoral “Maria, Mãe da Igreja”

Fátima, Fortaleza
Dias Macedo, Fortaleza

Majorlândia, Aracati CE
Majorlândia, Aracati CE
Majorlândia, Aracati CE
Majorlândia, Aracati CE

Centro de Pastoral “Maria, Mãe da Igreja”

Região Nossa Senhora dos Prazeres: Paróquia São Miguel Arcanjo – Parque
São Miguel, Caucaia
Região Região Sagrada Família: - Paróquia
Santo Antonio de Pádua - Itaitinga
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ARQUIDIOCESE COMEMORA 78 ANOS DA NOMEAÇÃO DE
DOM LUSTOSA PARA FORTALEZA
Dom Antônio de Almeida Lustosa realizou
celebração eucarística, no dia 19, às
17h30min, na Igreja da Prainha, em
comemoração aos 78 anos da nomeação de
Dom Lustosa para pastorear a Igreja de
Fortaleza.
A missa foi presidida pelo arcebispo, Dom
José Antonio, e concelebrada por Padre
Abimael do Nascimento, MSC, assessor
teológico da Comissão, por padres
Salesianos e Diocesanos.
Na ocasião também foram comemorados os
20 anos de dedicação da Comissão que cuida
da causa do Servo de Deus, o 2º arcebispo de
Fortaleza, governando de 1941 a 1963, com
zelo pastoral.
A Comissão Arquidiocesana de Apoio à
Causa de Beatificação e Canonização de

FIÉIS DA PARÓQUIA DE PARAMOTI CELEBRAM FESTEJOS À
SENHORA SANTANA
partir das 18h30min com procissão, saindo
da Igreja Matriz, celebração eucarística e
convívio social.
O tema central esteve em sintonia com a
Campanha da Fraternidade, 2019: Senhora
Santana, ilumina-nos, em busca do bem
comum nas políticas públicas.
A tradicional festa da Padroeira atrai muitas
pessoas da região e a ocasião é propícia para
o encontro de familiares. Para fortalecer o
espírito festivo foi realizada a pré-festa nos
setores da Paróquia com a peregrinação da
imagem de Senhora Santana.

O povo de Deus da Paróquia de Paramoti, na
região dos sertões de Canindé, celebraram a
Festa de sua excelsa padroeira, a avó de
Jesus, Senhora Santana, de 16 a 26 de julho.
Todas as noites, a programação iniciou a
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Para os devotos que não puderam ir ao
município, a Pastoral da Comunicação
transmitiu ao vivo pelo facebook da
Paróquia:
https://www.facebook.com/ParoquiaSantan
a.Paramoti/.
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JUVENTUDE MISSIONÁRIA DO CEARÁ REALIZA SUA V
MISSÃO JOVEM
orientadas por jovens com formações nas
áreas, oferecendo à população serviços
como aferição de pressão arterial, medição
de glicose, identificação do IMC e
orientações alimentares, discussões a
respeito da aposentadoria, benefícios, acesso
aos equipamentos sociais, entre outros.
A Juventude Missionária do Ceará realizou,
entre os dias 20 e 23 de junho, na cidade de
Caucaia (CE), a 5ª Missão Jovem estadual.
A cada ano, a Missão Jovem busca estimular
o protagonismo das juventudes a partir da
ação missionária em diferentes realidades
que o estado oferece.

Os jovens ainda participaram de uma ação
pastoral de rua na Praça do Ferreira,
localizada no centro da cidade de Fortaleza
(CE), em conjunto com a Toca de Assis.
Neste momento os missionários puderam
vivenciar e escutar as diversas histórias,
angústias e palavras de esperança que as
pessoas que vivem em situação de rua
tinham para oferecer.
O tema da missão, em comunhão com o que
está sendo discutido nos últimos anos, foi
“Juventude Missionária, Testemunho e
Profetismo. Iluminado pelas palavras do
profeta Isaías (52, 7) através do lema “Como
é bonito ver um mensageiro correndo pelas
montanhas, trazendo notícias de paz, boas
notícias de salvação”, apresentou aos jovens
novas realidades onde eles podem ser
agentes transformadores e anunciadores da
palavra de Deus.
Esta missão contou com algumas ações
diferentes das anteriores. A realidade
urbana, vivenciada no Conjunto Nova
Metrópole, na cidade de Caucaia (CE), ainda
era algo distante do que a maioria dos jovens
havia presenciado em ações missionárias
passadas. Assim, além das visitas nas casas
e nas comunidades, foram realizadas
oficinas de saúde e cidadania, todas
BOLETIM INFORMATIVO

A jovem Adelane, da Diocese de Itapipoca
(CE), afirma que “conhecer a realidade de
zona urbana me fez abrir os olhos e enxergar
o mundo de outra maneira, conhecer as
famílias e sentir Deus em cada uma delas me
fortaleceu como missionária e como
humana”.

Adas Monteiro, jovem da Arquidiocese de
Fortaleza (CE), destaca que “saio desta
JULHO DE 2019 -
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missão com a confirmação de que estou no
lugar certo, no caminho que Deus quis para
mim. Rezar pelo outro sem conhecer pode
ser difícil, mas é o gesto mais lindo que se
pode existir e foi assim que se fez a V Missão
Jovem, em uma realidade urbana onde todos
ficamos deslumbrados pelo que vivemos,
mas felizes por ter a oportunidade de fazer
parte desta missão e colocar em prática os
pedidos do Papa Francisco”.
O jovem da Diocese de Crato (CE), Rafael
Lima, descreve a importância da missão na
sua vivência cristã: “A V Missão Jovem me
proporcionou um real encontro e
amadurecimento com Deus e da minha fé.
Ao longo desses quatro dias de missão pude
vivenciar experiências que sem dúvidas
marcaram minha vida. Se deparar com a
realidade de uma comunidade muito carente

em todos os sentidos, mas mesmo assim ver
nas pessoas a esperança e fé de coisas boas,
que dias melhores virão, motiva e
impulsiona o missionário”.

Fonte: POM

PARÓQUIA DA GLÓRIA PROMOVE AÇÃO SOCIAL EM
PREPARAÇÃO A FESTA DA PADROEIRA
de 2 a 11 de agosto, com o tema “Maria, Mãe
da Divina Luz”.
O Dia de Ação Social contou com coleta de
sangue pelo Hemoce, serviços ligados à área
da saúde
(vacinação, teste glicêmico, nutrição,
consultas médicas, aferição de pressão
arterial, fisioterapia e
atendimento psicológico); avaliação física e
aulão de ritmos; corte de cabelo; assessoria
jurídica;

A Paróquia Nossa Senhora da Glória
realizou no dia 21 de julho, um Dia de Ação
Social, quando foram
disponibilizados
vários
serviços
à
comunidade de forma gratuita. O evento,
que aconteceu das 8h às 12h,
é realizado todos os anos e compõe o
calendário da Festa da Padroeira, cujos
festejos ocorrerão no período

BOLETIM INFORMATIVO

emissão do cartão de estacionamento do
idoso e do deficiente, além da emissão do
bilhete único e
da carteira de estudante. A novidade deste
ano foi a distribuição de 300 mudas de
plantas pela
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio
Ambiente (Seuma) em troca de material
reciclável (garrafas pet e latinhas).
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SEMANA EUCARÍSTICA NA PARÓQUIA DA SANTÍSSIMA
TRINDADE, JOSÉ WALTER
A paróquia da Santíssima Trindade, bairro
José Walter, celebrou de 26 de julho a 2 de
agosto a 3ª Semana Eucarística, na Igreja
Matriz. O tema escolhido para celebrar a
Semana foi “É necessário que Ele cresça e
eu diminua.” (Jo 3,30) e o lema foi “A
exemplo de São Pedro Julião Eymard,
sejamos
Discípulos
e
Missionários
Eucarísticos.” A programação foi realizada
com exposição ao Santíssimo, pregação,
missa, hora santa eucarística e confissão.

REPRESENTANTE DO SANTO PADRE PARA A FAMÍLIA
CARISMÁTICA VISITA FORTALEZA
Jean-Luc Moens é moderador geral do
Charis, serviço internacional de comunhão
criado pelo Papa Francisco. O moderador do
Charis, serviço internacional de comunhão
para a família Carismática, Jean-Luc Moens,
esteve em Fortaleza para encontro com
expressões eclesiais nascidas da corrente de
graça Renovação Carismática Católica, no
dia 27, às 15h, na sede da Comunidade Face
de Cristo.

serviços, sendo nomeada para representar a
América Latina, Gabriella Dias, atualmente
residente em Fortaleza.

O Charis foi criado em junho deste ano pelo
Papa Francisco, na Festa de Pentecostes. O
serviço é composto por um moderador geral
e 20 representantes de regiões geográficas e
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“MARIA, MÃE DA DIVINA LUZ” É O TEMA DA FESTA DA
PADROEIRA 2019

De 2 a 11 de agosto a comunidade da
Paróquia Nossa Senhora da Glória celebrará
a Festa da Padroeira 2019, com o tema
“Maria, Mãe da Divina Luz”. Nesse período,
o pároco, Pe. Francisco de Assis Filho,
espera a participação expressiva dos fiéis
nos festejos, demonstrando todo o seu amor
e devoção a Nossa Senhora. “Que nossos
corações estejam voltados à alegria de
celebrar a Mãe de Deus, cuja maternidade
divina nos presenteou com a perspectiva da
Salvação”, reflete o pároco.
“A festa é o coração da espiritualidade de
nossa Paróquia”, destaca o vigário paroquial,
Pe. Júlio César Pontes. “Todos os dias terá o
novenário, com início às 18h30, seguido da
Santa Missa às 19h”, ressalta Pe. Júlio. E no
encerramento, no dia 11 de agosto, a
comunidade sairá em procissão da
comunidade Nossa Senhora de Lourdes, no
Parque Del Sol, a partir das 17h, em direção
à missa campal, que terá início às 18h no
centro pastoral Pe. Alberto Castelo.
Nos finais de semana acontecerá também a
parte social da festa, a partir das 20h, com
diversas atrações convidadas, barracas com
comidas típicas e espaço para brincadeiras
com as crianças. Confira:

Caninana e sua banda, que animará a
tradicional Festa dos Pais. Este será o único
dia em que a comunidade é convidada a
contribuir com R$ 20,00 para o ingresso, que
dá direito ao sorteio de brindes.
• No dia 3 de agosto (sábado), o melhor da
balada romântica pop brega da cidade, com
a banda The Teachers.
• Já no dia 4 (domingo), a atração será o
Ministério de Música do Encontro de Casais
com Cristo (ECC) da Paróquia da Glória,
embalando a noite com o melhor do pop
rock.
• A alegria também está garantida no dia 10
(sábado), ao som da banda QDS (Qualidade
do Samba).
• No encerramento, dia 11 de agosto
(domingo), o DJ Marciano Djow volta ao
palco da Festa da Padroeira, prometendo
muita dança e diversão.
Acompanhe a programação e a cobertura
completa da Festa da Padroeira 2019 no saite
(www.paroquiagloria.org.br) e nas mídias
sociais da Paróquia. O Instagram é
@paroquiagloriafor e a fanpage, Paróquia
Nossa Senhora da Glória.

• Na abertura, dia 2 de agosto (sexta-feira), a
grande atração é o cantor e sanfoneiro
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SANTUÁRIO DE CANINDÉ ABRE TEMPORADA DE ROMARIA
COM A FESTA DO PERDÃO DE ASSIS
festa dos 803 anos do Perdão de Assis, e de
Nossa Senhora dos Anjos. A missa
comemorativa é transmitida da Basílica, a
partir das 19h, pela Rede Vida de Televisão.
O tema celebrativo da Festa de Nossa
Senhora dos Anjos, no Santuário de Canindé
é: “Quanto a vós, irmãos, nunca vos canseis
de fazer o bem” (2Ts 3,13).

O Santuário de São Francisco das Chagas,
em Canindé, celebra no dia 2 de agosto, a

A Festa de Nossa Senhora dos Anjos (O
Perdão de Assis) marca o início do ciclo de
romarias em Canindé, a partir do dia 2 de
agosto. Nesse dia acontece também o
lançamento do cartaz da festa de São
Francisco, de 24 de setembro a 4 de outubro
de 2019.

PASTORAL OPERÁRIA DO CEARÁ REALIZA SEMINÁRIO
PARA TRABALHADORES

A Pastoral Operária do Ceará promoveu
Seminário para trabalhadores, no dia 28 de
julho, das 8h às 12h com o tema: “Segurança
e Saúde da Trabalhadora e do Trabalhador e
os Impactos da Reforma da Previdência”. Na
ocasião foi apresentado um resumo da
reforma da previdência social.

no Conjunto Jereissati I. A palestra contou
com a assessoria de Ana Roberta Ramalho técnica em Segurança do Trabalho e
Proteção ao Trabalhador e estiveram
presentes diversas pessoas interessadas no
assunto e agentes da Pastoral Operária.

O evento aconteceu no Salão Paroquial da
Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro,

BOLETIM INFORMATIVO
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MISSA REÚNE COROINHAS DA ARQUIDIOCESE NA
CATEDRAL DE FORTALEZA
A Coordenação Arquidiocesana dos
Coroinhas realiza, no dia 3 de agosto, às 8h,
na Catedral Metropolitana de Fortaleza, a
Missa dos Coroinhas. São convidados todos
os coroinhas da Arquidiocese, e solicita-se
que levem a sua túnica para a celebração.

LIVRARIA PAULINAS REALIZA PALESTRA PARA O MÊS
BÍBLICO
quando será apresentado e trabalhado o
subsídio que traz o seguinte tema: “Para que
n’Ele nossos povos tenham vida” – Primeira
Carta de João. O lema é: “Nós amamos
porque Deus primeiro nos amou (cf. 1Jo
4,19).
A formação acontecerá no dia 3 de agosto de
2019, das 8h30min às 12h, no auditório da
Paulinas Livraria do Centro, situada na Rua
Major Facundo, 332. A assessoria será feita
por Fernando Paixão, teólogo e membro do
Cebi – CE. Investimento: R$ 15,00 (com
direito ao subsídio do Mês da Bíblia 2019).
O Serviço de Animação Bíblica da Paulinas
Livraria convida agentes de pastoral,
catequistas, ministros da Palavra e demais
interessados a participarem de uma manhã
de formação sobre o Mês da Bíblia 2019

BOLETIM INFORMATIVO

Informações e inscrições: Paulinas Livraria
– Rua Major Facundo, 332 – Centro, Tel.
(85) 3226 7544 / 98746 3446 –
paulinasfortaleza@gmail.com.
Vagas
limitadas!
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CURSO PARA A PASTORAL DO DÍZIMO ACONTECE EM
FORTALEZA
Quem são os palestrantes
Jean Ricardo
Fundador da Dominus – Evangelização e
Marketing, tem mais 10 anos de experiência
em comunicação do segmento católico,
tendo coordenado projetos em dioceses de
diversas regiões do país, incluindo a
Diocese de Santo André e a Arquidiocese
de Florianópolis. É especialista também em
planejamento estratégico, atuando
diretamente no processo de reestruturação
pastoral de paróquias, além de desenvolver
uma assessoria exclusiva para a Pastoral do
Dízimo.
Francielle Lopes
Parceria entre a Pastoral do Dízimo da
Arquidiocese de Fortaleza e Dominus
Evangelização e Marketing promete
oferecer técnicas e apoio especializado na
gestão da Pastoral do Dízimo
Em outubro, Fortaleza recebe duas turmas
do curso “Dízimo e Evangelização: da teoria
à prática”, promovido pela agência Dominus
– Evangelização e Marketing. O evento
acontece na Maior Feira Católica do
Nordeste, no Centro de Negócios do Sebrae.
A proposta compõe uma verdadeira imersão
dos participantes no tema evangelização
atrelado às questões de arrecadação
financeira das paróquias. “Temos uma
experiência longa – com mais de 60
paróquias, santuários e comunidades – e
cheia de aprendizado para compartilhar.
Nossas expectativas são as melhores!”,
afirma Jean Ricardo, diretor da Dominus.
Direcionado a sacerdotes, diáconos,
coordenadores da pastoral do dízimo, de
Conselhos Paroquiais de Pastoral (CPP) e
Conselhos Pastorais de Comunidade (CPC),
administradores
econômicos
das
comunidades, o curso tem por objetivo
apresentar aos participantes ferramentas e
técnicas sobre planejamento estratégico,
evangelização, captação de recursos,
atendimento e comunicação, processos de
formulação do plano estratégico.
BOLETIM INFORMATIVO

Formada de Processos Gerenciais pela
Faculdade de Tecnologia Senac/SC.
Atualmente é gestora do Sucesso do Cliente
na Agência Dominus Comunicação e focada
nos resultados dos projetos de seus clientes.
Seu coração está na evangelização!
SERVIÇO
CURSO: “Dízimo e Evangelização: Da
teoria à prática”
Turma 1: 04 de outubro de 2019, 09h – 07
de outubro de 2019, 18h
Inscrição:
https://www.sympla.com.br/curso-dizimo–
evangelizacao__552702
Turma 2: 05 de outubro de 2019, 09h – 06
de outubro de 2019, 18h
Inscrição:
https://www.sympla.com.br/curso-dizimo–
evangelizacao__552852
Local do Evento:
Maior Feira Católica do Nordeste – Centro
de Negócios do Sebrae – Fortaleza – CE
(Avenida Monsenhor Tabosa, 777 / Praia de
Iracema Fortaleza/CE )
Valores:
1º Lote: R$ 90,00 (Até 31 de julho)
2º Lote: R$ 100,00 (Até 30 de setembro)
3º Lote: R$ 120,00 (Até o dia do curso)
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CATÓLICA DE FORTALEZA REALIZA HOMENAGEM AOS
PADRES
realizado pela instituição, comandado pela
nova gestão. “Esta casa está a serviço dos
padres, colabora diretamente na formação
deles e temos a alegria de promover esta
homenagem. Queremos ter conosco neste
dia todos os padres que já passaram por aqui
para dizermos um ‘muito obrigado’”, afirma
Vitória Mendonça, diretora administrativa
da FCF.

A Faculdade Católica de Fortaleza – FCF
realiza, na segunda-feira, dia 5 de agosto, às
16h, uma homenagem aos padres em alusão
ao dia do sacerdote, celebrado em toda a
Igreja no dia 4 de agosto.
Convivência fraterna, apresentação musical
e sorteios de brindes comporão o momento
de homenagens aos padres, o primeiro

Na ocasião haverá também o lançamento da
Maior Feira Católica do Nordeste, um
evento da “Sua Santa Produções”, com data
de realização de 4 a 7 de outubro, no Centro
de Negócios do SEBRAE, das 9h às 19h. “A
Feira é pioneira no Nordeste e reúne em sua
programação expositores de todo o Brasil,
produtos litúrgicos, vestuário, livros, cursos
e palestras. Um novidade que trazemos com
alegria para Fortaleza”, antecipa Shirley
Florêncio, uma das organizadoras da Feira.

CENTRO DE FORMAÇÃO TERRA DO SOL REALIZA CURSO
DE VERÃO 2019
da autonomia e emancipação das pessoas e
das comunidades”, com a inspiração bíblica,
anunciada em 2Pd 3,13: “Nós esperamos
novos céus e nova terra, onde habitará a
justiça”.”

Na semana de 8 a 13 de julho, aconteceu no
Colégio Santo Tomás de Aquino, bairro de
Fátima, em Fortaleza, a 19ª Edição do Curso
de Verão na Terra do Sol que, segundo a
Carta de compromisso, buscou “abrir e
aprofundar caminhos de volta às práticas
originárias da vida em comum, preconizada
pelo Evangelho, fundadas na partilha, na
solidariedade,
no
esperançar,
na
amorosidade e na busca da justiça”. Ainda
segundo a carta “foi um tempo de imersão
reflexiva, trabalhando a temática “Caminho
de volta: O trabalho de base, na construção
BOLETIM INFORMATIVO

O curso reuniu seu mutirão, congregando
120
participantes,
dentre
cursistas,
oficineiras e oficineiros, assessoras e
assessores, colaboradoras e colaboradores
das várias equipes de sustentação do curso.
Vieram pessoas dos estados do Piauí,
Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia,
Maranhão, Rio Grande do Sul e São Paulo e
dos países, Venezuela, México, Bolívia,
Chade e Guiné Bissau. E, especialmente do
Ceará, tivemos cursistas vindos de Fortaleza,
Ocara, Caucaia, Aracati, Morada Nova e
Tabuleiro do Norte.
Além das palestras, que aconteceram na
parte da manhã, o curso traz também as
oficinas que neste ano foram sete que
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materializaram, nas artes, as descobertas e
provocações deste Curso de Verão 2019.

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS PRAZERES - CAUCAIA
A Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, em
Caucaia celebra de 5 a 15 de agosto, a partir
das 19h, a festa de sua padroeira. Esse ano o
tema refletido é: “Com Nossa Senhora dos
Prazeres somos Igreja alimentada pela
Palavra de Deus e Eucaristia”. Durante os
festejos haverá procissões, novenas, missas,
terços, show, passeio ciclísticos, sorteios e
leilão.

XVIII CONGRESSO DE HUMANIZAÇÃO E PASTORAL DA
SAÚDE: UM CORAÇÃO SOLIDÁRIO PARA AMAR E SERVIR

O Hospital São Camilo Cura d’Ars em
Fortaleza, realizará nos dias 23 e 24 de
agosto de 2019 o XVIII Congresso de
Humanização e Pastoral da Saúde, com o
tema “Um Coração Solidário para amar e
servir”. O evento é destinado aos Agentes da
Pastoral da Saúde, MESC, Profissionais e
acadêmicos da área da Saúde.

BOLETIM INFORMATIVO

O Congresso acontecerá no Colégio Santo
Tomás de Aquino, na Rua Mário Mamede,
750 - Bairro Fátima (Atrás da Igreja Nossa
Senhora de Fátima). As vagas são limitadas.
As inscrições são feitas pela internet, e no
dia do evento levar 01 kg de alimento.
Informações: fone: (85) 3464-7062 ou pelo
e-mail: pastoral@saocamilofortaleza.org.br
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