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Apesar das tantas dificuldades, 
estamos firmes, e convidamos 
mais uma vez a todos para esse 

chamado de DEUS. Saiba mais e junte-se 
a nós!
Página 08

São Pedro Julião Eymard
Sua história, a origem da ordem sacramentina no Brasil, destaque para o seminário que acontecerá na nossa Paróquia! 
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Notícias da Igreja | Fique por Dentro | Dom Eugênio Sales

São Pedro Pescador
A história do apóstolo, que junto de Nos-

so Senhor Jesus Cristo, deu início a 
nossa Secular Religião Católica Apostólica 
Romana
Página 06

Saiba mais, e sinta-se chamado a fa-
zer parte desse, que é um dos maio-

res  movimentos Marianos de nossa 
Igreja.
Página 01
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Vivenciando uma atmosfera eucarística, vos saúdo nesta edição do 
BIP, em pleno mês ferial intensifi cado pelo fl uxo turístico em nossa 

cidade no entrelaçamento de suas múltiplas relações humanas.
Nossa paróquia é marcada pelo recesso das atividades pastorais em 
vista da “recuperação do fôlego”, dos nossos leigos(as) engajados. 
Entretanto, gostaria de ressaltar três acontecimentos eucarísticos que 
evidenciam o nosso carisma e missão como paróquia sacrametina. Em 
primeiro lugar a assembleia dos religiosos sacramentinos de nossa pro-
víncia de santa cruz (05 à 12/07), em Minas Gerias, assim como a assem-
bleia nacional dos Leigos e Leigas Sacramentinos na mesma região de 
Minas (13 à 15/07) e, por fi m, o nosso primeiro seminário eucarístico 

paroquial que aprofundará a pessoa do “Apóstolo da Eucaristia”, São Pedro Julião Eymard, do 
período de 24 a 27/07 como atividade direcionada pela nossa escola de formação e solidarieda-
de Missionária (EFOSM), em Parceria com o conselho de pastoral da Matriz (CPM) e conselho 
de pastoral paroquial(CPP), sendo assessorado pelos religiosos sacramentinos de Fortaleza( 
conf. Programação anexa nesta edição).
Estes acontecimentos da graça eucarística em nossa vida, prolongar-se-ão durante  o presente 
ano pelo reavivamento do sentimento de identidade e pertença a Congregação do Santíssimo 
Sacramento que, na arquidiocese de Fortaleza, é responsável pela animação das paróquias da 
santíssima Trindade( complexo José Walter) e são Benedito( Santuário Arquidiocesano de Ado-
ração no centro). “ Celebrar para eucaristizar e eucaristizar para viver, esta é a mística eymar-
diana que nos impulsiona a acreditarmos na imensurável graça que nos foi confi ada pela mãe 
Igreja do anuncio pascal do senhor, vivenciando e testemunhando a força da fraternidade em 
Cristo, pois assim nos dizia São Pedro Julião: “ Feliz aquele encontrou Jesus na Eucaristia e na 
Eucaristia, todas as coisas.”
Desejo aos nosso  fi eis paroquianos e leitores do bip que gozem dos efeitos da graça eucarística 
e animem-se para celebrar conosco a memória litúrgica de São Pedro Julião no dia 01/08/2012 às 
19h em nossa comunidade Matriz. Finalizo, mencionando um pensamento oportuno do nosso 
pai fundador: “ Todos os dias renovem o dom de si mesmo por amor e para   a gloria de  Jesus 
Eucaristico...Ame este dom eucarístico como se ama a  vida.”
Meu abraço fraterno e benção de pastor.

Seremos fortes sendo freterno!
Pe. Antonio Ruy Barbosa Mendes de Moraes, sss

DESTAQUE: Pastorais, Grupos e Movimentos

Na paróquia da Santíssima Trindade – Jose Wal-
ter, a Legião de Maria chegou por volta dos 
anos de 1988 e 1989, surgiu o primeiro Prae-

sidium (Praça de reunião) e logo outros. No dia 28 
de Novembro de 1990 foi fundada a Cúria (Conselho 
que organiza) com o nome – Maria, Mãe da Miseri-
córdia). Os nomes são todos em latim, pois é a língua 
usada universalmente nos termos da Igreja. A legião 
de Maria tem o trabalho missionário voltado para a 
Paróquia.

Reuniões:
Todo 1º sábado 16:00 (cúria)
segundas-feiras, de 17:30 as 19:00 (Praesidium)
terças-feiras de 17:30 as 19:00 (Medalha Milagrosa)
quartas-feiras de 17:00 as 18:30 (ssmo. Sacramento)

Contatos:
Presidente: Maria de Fátima 3291 6447  / 8674 4457
Vice-Presidente: Fátima Simplício  3291 3029 / 8866 
6617 
Comitium Mediatrix: Fátima Carneiro 3290 1236 ou 
Francisca 3294 4586

Evento em destaque:
A Legião de Maria realizará no dia 26/08/2012, o Passeio Legionário no Santuário: 
Nossa Senhora Rainha do Sertão, em Quixadá.

Feliz Aniversário!

Legião de Maria

JULHO
13 a 15/JUL - Assembleia dos leigos sa-
cramentinos

15/JUL - 16h00min – Celebração Euca-
rística Planalto Cidade Nova (Equipe 
Celebrativa: N. Sra. Aparecida e Santa 
Edwiges)

21/JUL - 08h00min-Momento Formati-
vo-Mutirão de Liturgia Rede Celebra 
(Matriz-Tema: Espaço Litúrgico – Prepa-
ração Pais e Padrinhos para Batismo de 
Crianças).

24 a 27/JUL - 19h30min- Formação Di-
recionada EFOSM (Matriz- Tema: Semi-
nário de aprofundamento em São Pedro 
Julião Eymard)

31/JUL - 1° dia Tríduo Festivo em honra 
a São Pedro Julião Eymard (Comunida-
des)

AGOSTO
01/AGO - 2° dia Tríduo Festivo em hon-
ra a São Pedro Julião Eymard (Comuni-
dades)

02/AGO - 19:30 Celebração Eucarística 
| Encerramento do Tríduo Festivo em 
honra a São Pedro Julião Eymard (Ma-
triz)

04/AGO - 15h00min – Reunião CPP 
(Nossa Senhora do Santíssimo Sacra-
mento) 

05/AGO - Gincana do ECC

07/AGO - 19h00min-Missa RCC Paro-
quial

“A vida é um dom precioso recebido de Deus 
e deve ser também uma linda festa! 
Por isso, com muito amor, paz e 
alegria, abrace o amanhecer 
de cada dia que se despon-
ta. Respire profundamente 
o ar puro de cada manhã
e dê graças ao Senhor pela 
vida que transborda em você e 
ao seu redor.”

Pastoral do Dízimo

Paróquia
Santíssima Trindade

Por isso, com muito amor, paz e 
alegria, abrace o amanhecer 
de cada dia que se despon-
ta. Respire profundamente 
o ar puro de cada manhã
e dê graças ao Senhor pela 
vida que transborda em você e 

EDITORIAL BIP- Periódico mensal, de distribuição gratuita | Nosso email: paroquia@paroquiasantissimatrindade.com.br | Cordenador Geral:
Pe. Antônio Ruy Barbosa Mendes de Morais | Equipe Responsável: PASCOM - Pastoral da Comunicação | Projeto Gráfi co: PASCOM
Paróquia Santíssima Trindade | Avenida C, nº 311 - José Walter | Fortaleza/Ce | Fone: (85) 3291.1835
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Formação Específi ca 
EFOSM

Dando prosseguimento ao calendá-
rio de Formações Específi cas para o 

ano de 2012, a ministrou em 17/06/2012, 
tendo como facilitador o Profº Fernando 
Paixão, o Curso sobre Tema: 

Documento 94 - DGAE  Diretrizes Gerais 
da Ação Evangelizadora da Igreja 
no Brasil 2011/2015

Dentre os temas abordados destaca-se o 
Objetivo Geral: Evangelizar a partir de 
Jesus Cristo e na força do Espírito San-
to, Como igreja Discípula, Missionária 
e Profética, alimentada pela palavra de 
Deus e pela Eucaristia, à luz da evan-
gélica opção preferencial pelos pobres, 
‘‘para que todos tenham vida’’ (CF. JO 
10,10), Rumo ao reino defi nitivo.

Santo Antônio de Montenegro

A comunidade de Santo Antônio de 
Montenegro comemorou os festejos 

em honra de seu padroeiro no período 
de 10 a 13 de Junho de 2012

24 a 27 de Junho 

Festejos de Nossa Se-
nhora do Perpétuo 
Socorro

Os Festejos em honra à Nossa Senhora 
do Perpetuo Socorro, iniciaram em 

24/06 e seguiram até o dia 27/06, onde 
comemoramos o dia de nossa Padroeira.

 Contamos com a participação e o apoio 
das Capelas Nossa senhora do Rosário 

e Nossa senhora do Santíssimo Sacra-
mento que nos serviram com a liturgia, 
uma em cada dia;  em nossas Celebra-
ções Eucarísticas, tivemos a presença do 
nosso Pároco Padre Ruy, Padre João Ba-
tista e Padre Magalhães; e Destacamos a 
colaboração de todas as comunidades da 
Matriz e da Comunidade Novo Renas-
cer. Na parte Social com a turma do Mi-

São Pedro Apóstolo

Festejos de São Pedro 
Apóstolo

Os festejos da Capela de São Pe-
dro Apóstolo começaram no dia 

28/06/2012 e foram até o dia 01/07/2012. 
Onde ocorram a novena, celebrações eu-
carísticas além de diversas atividades na 
programação social em nossa comuni-
dade, tais como: o bingo de um micro-
ondas (dia 30), louvor com o Ministério 
de Música da Comunidade Rainha da 
Paz (dia 28), show de música com Jean 
Drumond (dia 30),  tivemos barracas de 
comidas típicas e pescaria para a criança-
da. No dia 01 de Julho as 17:00h tivemos 
a procissão de São Pedro Apóstolo com o 
Padre Ruy.

Obs.: O leilão foi adiado para o primeiro 
Domingo de Agosto.

colaboração de todas as comunidades da 
Matriz e da Comunidade Novo Renas-
cer. Na parte Social com a turma do Mi-cer. Na parte Social com a turma do Mi-

Terço dos Homens

Aniversário de 08 anos
Com muita alegria comemoramos quarta-feira 27/06, o 8º Ano de Evangelização do 
Terço dos Homens na Paróquia Santíssima Trindade. Sendo pioneiros em nossa co-
munidade, sede matriz, vejo no Terço dos Homens uma maneira que Deus encontrou 
de, junto com Maria, revelar o mistério de fé, que é seguir seu Filho Jesus Cristo. E é 
através das atitudes de devoção à Maria que os homens crescem em espírito e reno-
vam sua missão de fi lhos de Deus e de homens que passam a se preocupar ainda mais 
com o zelo pelos seus (família) e irmãos de comunidade. Na ocasião foi celebrada em 
Ação de Graças uma missa pelo Pe. João Batista e contamos com a presença de mui-
tos amigos do Terço e do Coordenador Diocesano Domingos, que abrilhantou ainda 
mais a nossa festa.  Agradecemos a todos que fi zeram este momento fi car tão especial, 
uma festa simples mais com um signifi cado enorme dentro da nossa caminhada de 
evangelização permanente dentro da igreja. Esperamos que a Virgem Maria e a San-
tíssima Trindade possa sim entrar nos corações dos Homens do Terço. 

Parabéns aos homens do Terço.

Fco José Pereira
Coordenador do Terço do Homens

nistério de Musica do EJC, Louvor com 
a banda da Nossa Senhora do Rosário, 
‘‘Quadrilha Pequeninos do Sertão’’ da 
comunidade Rainha da Paz, tivemos ain-
da um bingo e Forró pé de serra. Assim 
conseguimos realizar mais um festejo em 
honra a nossa padroeira, e como sempre, 
contamos com a proteção de nosso se-
nhor Jesus Cristo.

Colaboração de Natália Morais
 PASCOM
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Pedro Julião Eymard nasceu no norte da 
França, em Esère, no dia 4 de fevereiro 

de 1811, primeiro fi lho de um casal de sim-
ples comerciantes, profundamente religioso 
Pedro Julião e Maria Madalena Pelorse. To-
dos os dias, sua mãe levava-o à igreja, para 
receber a bênção eucarística. Assim, aos cinco 
anos de idade, despontou sua vocação reli-
giosa e sacerdotal.

Mas encontrou a objeção do seu pai. Apesar 
de muito religioso, ele não concordou com a 
decisão do fi lho, porque precisava da sua aju-
da no trabalho, para sustentar a casa. Além 
disto, não tinha condições de pagar as despe-
sas dos estudos no seminário. Diante desses 
fatos, só lhe restava rezar muito enquanto 
trabalhava e, às escondidas, estudar o latim. 
Em 1834, conseguiu realizar o seu sonho, re-
cebendo a ordenação sacerdotal na sua pró-
pria diocese de origem celebrou sua primeira 
Missa em 26 de outubro de 1834.

Após alguns anos no ministério pastoral, 
em 1839, padre Eymard entrou na recém-
fundada Congregação dos Padres Maristas, 
em Lyon. Nesta Ordem permaneceu durante 
dezessete anos, chegando a ocupar altos car-
gos. Foi quando recebeu de Maria Santíssima 
a missão de fundar uma obra dedicada à ado-
ração perpétua da eucaristia.
Aliás, padre Eymard já notava que havia cer-
to distanciamento do povo da Igreja. Algo 
precisava ser feito. Rezou muito, pediu con-
selhos aos superiores e para o próprio papa 
Pio IX. Entretanto, percebeu que por meio do 
Instituto dos Maristas não poderia executar o 
que era preciso. Deixou o Instituto e foi para 
Paris.

Em sua primeira viagem a Paris, o Pe. Ey-
mard tomou contacto com a Adoração Perpé-
tua e conheceu um judeu convertido, Ermano 
Cohen, que iniciara a adoração noturna dos 
homens. Nos meios eucarísticos, conheceu 
também um capitão de fragata, Conde Rai-
mundo de Cuers, que depois seria seu auxi-
liar na nova congregação dos Sacramentinos.

Um dia o Pe. Eymard orava na basílica de 
Fourvière, diante do altar de Nossa Senho-
ra. Assim descreve inspiração que lhe veio 
ao espírito nessa ocasião: “Estava rezando, 

São Pedro Julião Eymard

APÓSTOLO DA EUCARISTIA

quando se apoderou de mim um pensamento 
tão forte, que me absorveu a ponto de perder 
completamente todo outro sentimento: para 
glorifi car seu Mistério de Amor, Jesus, no 
Santíssimo Sacramento, não tinha um corpo 
religioso que fi zesse disso sua fi nalidade e 
a isso dedicasse todos os seus cuidados. Era 
necessário que houvesse um”. E quem tinha a 
graça para fazê-lo era ele próprio.

Quanto lhe custou para levar essa obra avan-
te! Religioso, com os três votos, não era livre 
para dedicar-se inteiramente à obra que a 
Providência lhe pedia. E o superior geral dos 
Oblatos de Maria Imaculada não queria dis-
pensá-lo dos votos, para não perder um tão 
útil elemento para sua congregação.

Pe. Eymard consultou o próprio Papa Pio IX 
sobre a possível futura congregação. Respon-
deu o imortal Pontífi ce: “A obra vem de Deus, 
estamos convencidos. A Igreja necessita dis-
to: que se sigam todos os caminhos para tor-
nar conhecida a divina Eucaristia”.

Finalmente o Pe. Eymard conseguiu dispen-
sa dos votos. Com o Conde de Cuers, a essa 
altura ordenado sacerdote, deu início à Con-
gregação do Santíssimo Sacramento. Ao ar-
cebispo de Paris, que daria autorização para 
a nova congregação, explicou que “a nossa 
não é uma congregação puramente contem-
plativa. Nós fazemos a adoração, é certo. Mas 
queremos também levar outros a serem ado-
radores, e devemos nos ocupar das Primeiras 

Comunhões tardias. Enfi m, queremos pôr 
fogo nos quatro cantos de Paris, que tanto 
necessita”.
Entretanto, a vocação do verdadeiro adora-
dor do Santíssimo Sacramento era, segundo 
ele mesmo, mais ampla: “Adorar perpetua-
mente Nosso Senhor no trono da graça e de 
amor, agradecer-lhe pelo inefável benefício 
da Eucaristia, tornar-se uma mesma vítima 
com Jesus Hóstia para reparação de tantos 
pecados que cobrem a Terra, exercer aos pés 
da Eucaristia uma missão perene de ação de 
graças e impetração pela Igreja, pela paz en-
tre os príncipes cristãos, pela conversão dos 
pecadores, dos hereges, dos infi éis, dos ju-
deus: eis o elemento perene da vida do reli-
gioso do Santíssimo Sacramento”.

E para sua concretização tinha se dedicado 
inteiramente: “Disse sim a tudo e fi z voto de 
dedicar-me até a morte à fundação de uma 
congregação de adoradores. Prometi a Deus 
que nada me deteria, devesse eu embora 
comer pedras e acabar no hospital. E, prin-
cipalmente, pedi a Deus (e talvez fosse isto 
presunção de minha parte) trabalhar sem o 
menor conforto humano”.

Em 22 de maio de 1856, com a ajuda do arce-
bispo de Paris, fundou a Congregação dos Pa-
dres do Santíssimo Sacramento. E, depois de 
três anos, a Congregação das Irmãs de Nossa 
Senhora do Santíssimo Sacramento. Mais tar-
de, também fundou uma Ordem Terceira, em 
que leigos comprometem-se na adoração do 
Santíssimo Sacramento.

Padre Pedro Julião Eymard foi incansável, 
viajando por toda a França, para levar sua 
mensagem eucarística. Como seu legado, 
além da nova Ordem, deixou inúmeros escri-
tos sobre a espiritualidade eucarística.

Muito doente, ele faleceu na sua cidade na-
tal no dia 1º de agosto de 1868, com apenas 
cinqüenta (cinquenta) e sete anos de idade. 
Beatifi cado pelo papa Pio XI em 12 de julho 
de 1925, foi canonizado pelo papa João XXIII 
em 9 de dezembro de 1962. Na ocasião, foi 
designado que a memória litúrgica de São 
Pedro Julião Eymard deve ser celebrada em 2 
de agosto, um dia após o de sua morte.

APÓSTOLO DA EUCARISTIA
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CONGREGAÇÃO SACRAMENTINA NO BRASIL

1º Seminário Paroquial sobre São Pedro
Julião Eymard

Formação Paroquial

Província de Santa Cruz
www.sacramentinos.com.br
Fundação 13/02/1856

A Congregação do Santíssimo Sa-
cramento é uma ordem religiosa 

católica romana destinada a homens e 
mulheres dedicada à adoração do San-
tíssimo Sacramento

História
A Congregação foi fundada em Paris 
pelo Marista francês São Pedro Julião 
Eymard, o Apóstolo da Eucaristia, em 
1856, somente para homens. Em 1859 
fundou a Liga Eucarística Popular. O 
ramo feminino da congregação foi fun-
dado em 1864.

Missão
Os sacramentinos defi nem sua missão 
em colaboração com os leigos como um 

Oração
Deus, nosso Pai, São Pedro Julião viveu 

um profundo amor pela Eucaristia, cen-
tro de toda a vida da Igreja. Dai-nos viver em 
profundidade as exigências desse grande sa-
cramento de amor. Que não haja divisões, ri-
xas e violência entre nós que sentamos à mesa 
do Senhor e participamos de sua ceia. Jesus 
lavou os pés de seus discípulos, mostrando 
que a nossa vocação é servir, compartilhar 
angústias e alegrias, carregar os fardos uns 
dos outros, trabalhar pela reconciliação dos 
homens, implantar a fraternidade, construir a 
paz e fazer deste mundo uma habitação onde 
todos os homens, sem diferenças de cor, raças 
e credos, possam viver sem medo, sem ame-
aças, sem riscos de vida. Dai-nos compreen-
der que a “Eucaristia” é “vida”, vida doada 
e repartida, é dom de si mesmo ao outro, é 
um grito de denúncia contra tudo aquilo que 
divide e conduz ao desespero e à morte.Vós 
sois a Vida, por isso nós vos louvamos.

São Pedro Julião, rogai por nós!

empenho em formar na Igreja comuni-
dades cristãs que tenham a Eucaristia 
como o centro da vida. Partindo da 
Eucaristia enquanto centro da missão, 
assumem diversos apostolados, atentos 
às implicações sociais de suas ações. 
Trabalham sobretudo em capelas e pa-
róquias dentro das cidades.

Vida Comunitária
Os religiosos sacramentinos vivem em 
comunidades, que buscam ser lugares 
de oração, reconciliação e celebração. 
Assumem a tradição de orar diariamen-
te por uma hora antes da eucaristia.

Governo geral
A congregação tem sua sede em Roma e 
é conduzida por um Superior Geral que 
tem um mandato de seis anos. Em maio 
de 2011 foi eleito para o cargo o Brasilei-

ro Eugênio Barbosa Martins.

Religiosos Sacramentinos Re-
sidentes em nossa Paróquia:
Pároco Pe.Antônio Ruy Barbosa Mendes 
de Moraes sss,  Pe. Teodoro Cuypers sss
Pe.João Batista sss   e  Diácono Antônio 
Rocha sss

Cenáculo Sacramentino no José Walter  
Rua 65 N°40 2ªEtapa José Walter
Telefone (85)32915349

“É Necessário tirar Cristo do Sacrário, apresentá-lo ao povo como grande 
Salvador, Vivo, Real em nosso meio.” - São Pedro Julião Eymard

Queremos convidar esta comunidade para conhecer São Pedro Julião Eymard 
nos dias:

24 de Julho – Contexto Histórico (Padre Ruy)
25 de Julho – Vida e Missão (Padre Jackson)
26 de Julho – Espiritualidade Eucarística (Padre Mateus)
27 de Julho – Vocação Sacramentina (Padre Ruy)
Horário: 19h ás 21h30min

Ensinamentos de São Pedro Julião Eymard

“Deus me chama hoje, amanhã seria muito tarde!”

“A Eucaristia é a suprema manifestação do amor de Jesus; depois dele nada há mais, 
senão o céu”

“Nós cremos no amor que Deus nos tem. Crer no amor é tudo aqui; não basta crer 
na verdade, é preciso crer no amor”

“A melhor preparação para a santa Comunhão é a que se faz em Maria”

“Dar a uma pessoa a fé, a devoção para com Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento, 
equivale a dar-lhe o segredo e a chave da graça e de todas as demais virtudes”

“A sagrada Eucaristia é Jesus passado, presente e futuro... É Jesus feito sacramento. 
Bem-aventurada a alma que sabe encontrar Jesus na Eucaristia, e em Jesus hóstia 
tudo”

“Quão feliz, mil vezes feliz, a alma fi el que encontrou este tesouro escondido, que 
vai beber neste manancial vivo, que come com freqüência este Pão de vida eterna!”
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São Pedro, Pescador:
Apóstolo e Primeiro Papa

Em clima de emoção, fieis e autoridades dão 
último adeus

Dom Eugênio Sales

São Pedro, cujo nome de nascimento era Simão, nasceu em Betsaida, 
na Galiléia. Filho de Jonas, era pescador e casado. André, seu irmão, 

encontrou Jesus e comentou com Pedro a respeito do Messias. Simão quis 
conhecer Jesus, e este o elegeu como um de seus escolhidos, trocando seu 
nome para Pedro, que significa pedra, rocha. A partir deste dia, Pedro 
deixou de ser pescador de peixes para se tornar pescador de homens.
Pedro tinha um temperamento impulsivo, mas uma imensa generosida-
de e um grande amor ao Mestre. E Jesus coloca-o em evidência sempre, 
marcando-o como o futuro chefe da Igreja. Em Cesaréia de Filipe, Jesus 
diz a Pedro: “Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja e 
as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do 
Reino dos Céus, e tudo que ligares sobre a terra será ligado também no 
céu, e tudo que desligares na terra será também desligado no céu”. (Mt.16 
13-20). Depois da ressurreição, Jesus aparece pela terceira vez aos seus 
discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Após terem comido, Jesus dirige-
se a Pedro: “Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros?” Ele 
respondeu: ´Sim, Senhor, tu sabes que te amo`. Ele lhe disse: “Apascenta 
os meus cordeiros”. E por três vezes Jesus faz a mesma pergunta e lhe 
ordena para que pastoreie seus cordeiros (Jo,21,15-17). Era a investidura 
oficial a Pedro para ser o vigário de Cristo, o pastor supremo do rebanho 
do Mestre. Os primeiros 10 capítulos dos Atos dos Apóstolos descrevem 
a atuação marcante do apóstolo Pedro, o grande líder da comunidade 
cristã após a morte de Jesus. Integra Matias ao colégio dos Apóstolos para 
substituir Judas; faz o primeiro discurso no dia de Pentecostes, conver-
tendo 3 mil pessoas; e realiza o primeiro milagre, curando o homem coxo. 
Também é ele o primeiro a ser preso como responsável pela nova religião 
e quem convoca o primeiro concílio dos apóstolos, tomando a palavra no 
conclave. Segundo a tradição, mais tarde Pedro foi para Antioquia, onde 
permaneceu sete anos na direção da Igreja, e de lá seguiu para Roma, 
onde permaneceu até a morte, em 29 de junho do ano 67 d.C, quando foi 
crucificado de cabeça para baixo por não se achar digno de morrer como 
o seu Mestre. Foi sepultado onde hoje está a maior igreja do mundo: a 
Basílica do Vaticano.

Fieis anônimos e famosos se mistura-
ram em um só coro para dar o último 

adeus ao cardeal dom Eugenio Sales, ar-
cebispo emérito do Rio de Janeiro. Com 
a Catedral Metropolitana praticamente 
lotada, uma longa missa celebrada pelo 
arcebispo do Rio, dom Orani Tempesta, 
foi o último ato solene antes do sepulta-
mento na cripta da catedral.

A Governadora do Rio Grande do Nor-
te, Rosalba Ciarlini, estado de origem do 
sacerdote, destacou a importância dele 
para o país:

Seja um colaborador 
do BIP

ANUNCIE AQUI

“Dom Eugenio foi um símbolo de fé. 
Sempre combateu o bom combate e foi 
o grande arquiteto da Campanha da Fra-
ternidade. Foi também um ícone na defe-
sa dos direitos do cidadão. Com certeza, 
ele marcou a Igreja e a todos nós. Sem 
dúvidas, é um dos mais ilustres filhos do 
Rio Grande do Norte”

FONTE:
www.jb.com.br
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Notícias da Igreja
Nacional

3º Congresso Missio-
nário Nacional

Na ultima quinta-feira, 12 de julho, 
começou em Palmas (TO) o 3º Con-

gresso Missionário Nacional (CMN), 
promovido pelas Pontifícias Obras Mis-
sionárias (POM) e a Arquidiocese de 
Palmas em parceria com a Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 
Conferência dos Religiosos do Brasil 
(CRB), Conselho Missionário Nacional 
(Comina), e o Centro Cultural Missioná-
rio (CCM).

Tendo como tema “Discipulado missio-
nário: do Brasil para um mundo secula-
rizado e pluricultural, à luz do Vaticano 
II” e como lema “Como o Pai me enviou, 
assim eu vos envio”, esta terceira edição 
do CMN tem como objetivo principal 
preparar o Brasil para a participação no 
4º Congresso Missionário Americano 
que também é o 9º Congresso Missioná-
rio Latino Americano (CAM4/Comla9), 
que acontecerá na Venezuela em 2013. 
“Somos convidados e desafiados a fazer 
nossa parte como Igreja missionária. Para 
refletirmos juntos sobre nossa caminha-
da neste mundo secularizado e pluricul-
tural, promovemos o 3º CMN”, afirmou 
padre Camilo Pauletti, diretor das POM 
e presidente executivo do congresso.

Nacional

50 Milhões de Bíblias 
para o Mundo

Recordista em difusão e no maior nú-
mero de leitores no mundo, a Bíblia 

é também muito apreciada entre jovens 
e crianças. 

Foi pensando nos pequenos que, a Fun-
dação AIS - Ajuda à Igreja que Sofre, 
criou a Bíblia infantil “Deus fala ao seus 
filhos”. Publicada há 33 anos pela funda-
ção, esta versão especial chega agora a 

Nacional

Jornada Mundial da 
Juventude

No dia 22 de Julho, o Setor Juventu-
de da Arquidiocese de Fortaleza, 

na expectativa pela Jornada Mundial da 
Juventude, estará realizando o “Bote Fé 
na Vida”, caminhada da juventude pere-
grina pelas ruas de Fortaleza. Tal evento 
marcará a contagem regressiva de um 
ano para o início da JMJ no Rio de Janei-
ro. O evento iniciará às 16h, na Paróquia 
da Parangaba, em Fortaleza, onde os jo-
vens iniciarão uma caminhada, animada 
por todas as juventudes, que encerará no 
CEU (Condomínio Espiritual Uirapuru) 
com o Festival Halleluya. O Bote Fé na 
Vida é um projeto para evangelizar atra-
vés do Esporte. Muita fé e tênis no pé! 

marca de 50 milhões de exemplares, que-
brando o recorde mundial e entrando na 
lista do Guinness.

Disponível em 172 línguas e em 140 pa-
íses, esta adaptação das Sagradas Escri-
turas foi organizada pela teóloga alemã 
Eleonere Beck, que buscou uma lingua-
gem adequada aos pequeninos. “A Bíblia 
infantil é especialmente querida por mi-
lhões de crianças porque está escrita em 
suas línguas maternas, a língua na qual 
aprenderam a rezar. Para milhões deles, 
este é o primeiro livro e, frequentemen-
te, o único livro da família toda”, afirma 
Maria Zurowski, diretora do departa-
mento de Apostolado Familiar da AIS e 
supervisora da publicação da  Bíblia das 
crianças.

As primeiras Bíblias infantis foram dis-
tribuídas pela AIS em 1979, na ocasião 
em que as Nações Unidas propagaram 
o Dia das Crianças e, como falava Padre 
Werenfried, deste modo a AIS respondia 
ao desejo do Papa em levar a palavra de 
Deus aos que sofrem e mais necessitam. 
Até hoje as Bíblias da criança são envia-
das e distribuídas com as doações dos 
colaboradores da fundação por todo o 

Dia 22/07/2012 pela Av. Dedé Brasil de 
Fortaleza!

Nacional

Brasil sediará o Encon-
tro Internacional 
de Jovens Vicentinos 
em 2013
A Arquidiocese de Belo Horizonte sedia-
rá entre os dias 19 e 22 de julho a oitava 
edição do Encontro Internacional de Jo-
vens Vicentinos, pré-Jornada da Família 
Vicentina, que acontecerá nas dependên-
cias da Cidade dos Meninos em Ribeirão 
das Neves. 
O EJV nasceu em 1997, na Jornada Mun-
dial da Juventude de Paris, por iniciativa 
da Juventude Mariana Vicentina que em 
parceria com a Igreja da França inicia-
ram pela primeira vez as pré-Jornadas, 
grande marco para as JMJs seguintes.

A edição do encontro de 2013 terá como 
tema: “Vicentinos: Missionários da ca-
ridade. Vamos aos pobres!” e reunirá 
aproximadamente dois mil jovens vi-
centinos do mundo todo. Os jovens do 
Brasil compõem uma comitiva de apro-
ximadamente 500 jovens das mais diver-
sas entidades vicentinas do país.

A Comissão responsável pela organiza-
ção do EJV lançou o site do encontro, fa-
mvin2013.com, que disponibiliza o for-
mulário de inscrição dos participantes e 
voluntários, bem como todas as informa-
ções referentes ao evento.
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PASCOM - Pastoral da 
Comunicação

Nosso Senhor Jesus Cristo nos convi-
da a sermos Missionários, a Evan-

gelizar, por isso convidamos você a par-
ticipar desta valiosíssima ferramenta da 
comunicação cristã chamada PASCOM. 
Venha participar e levar a Boa noticia a 
todos, na era digital, utilizamos o univer-
so da Mídia a serviço do Senhor Jesus.

Reuniões:

 Toda Quarta-Feira às 19:30hs na 
Matriz – Sala da PASCOM

Legião de Maria

Caros Paroquianos, em 12 de Abril 
de 2012, como Fruto da missão no 

Planalto Cidade Nova, hoje comunidade 
São Francisco do Planalto Cidade Nova; 
foi formado um novo grupo: *Praesi-
dium  Rainha da Paz; 

No intuito de promover a manutenção, 
orientação e perseverança do grupo, es-
tão dando assistência dois oficiais da 
Cúria Nossa Senhora do Rosário, Sr An-
tonio Carlos e Sra Francisca Franklin; as 
reuniões acontecem semanalmente na 
terça-feira no horário das 19:00h. 

Salve Maria !

(*) É um movimento dedicado a Nossa Senhora, 
cujo carisma é conquistar o mundo para Cristo por 
meio de Maria Santíssima, e realiza visita às famí-
lias, doentes, presos, aos mais necessitados, para 
levar-lhes o amor que a Virgem Maria trouxe ao 
mundo. Seus membros unem-se pela reza da Cate-
na Legionis (orações próprias dos legionários).

Rock Cristão

A Banda de Rock Cristão, TAUTO-
BIOS, se apresentou neste domingo 

dia 15/07/2012 no Centro Social Urbano 
do José Walter. A Banda TAUTOBIOS é 
formada por jovens da Comunidade de 
Santa Edwiges e está na estrada há mais 
de 11 Anos, levando a boa nova aos jo-
vens em forma de música.

Ação Social

Em nossa comunidade existem inicia-
tivas que contribuem para o desen-

volvimento e a melhoria da qualidade 
de vida em nossa comunidade, estamos 
salientando a importância destas ações 
mostrando aos nossos paroquianos 
exemplos concretos destas iniciativas, 
como o CEUC já retratado em edição 
anterior de nosso Informativo. A seguir 
destacamos mais uma dessas iniciati-
vas, desta vez de à frente um morador 
do Grande  Jose Walter, da comunidade 
Pequeno Mondubim / Marcos Freire. O 
Sr Marcos Sapo tem incentivado melho-
rias e acompanhado estas, através de 
projetos encaminhados ao O.P. - Orça-
mento Participativo do Município, com 
o intuito de beneficiar não somente o 
Residencial Marcos Freire onde reside 
como também as comunidades circunvi-
zinhas que fazem parte do Grande José 
Walter, entre elas o Conjunto Renascer, 
Parque Fortaleza Sul, e Pequeno Mon-
dubim. Algumas medidas concretas já 
conseguidas através deste movimento 
popular em prol da comunidade são: a 
urbanização da Lagoa do Catão 10 ruas a 
serem pavimentadas drenadas e asfalta-
das: Ruas Jaboticaba, Rua Jaqueira, Rua 
Mangaba, Rua Jacarandá, essas Ruas fa-
zem parte do Parque Fortaleza Sul, assim 
como nessa mesma comunidade foram 
atribuídas aos moradores as escrituras 
de casas como demanda Habitacional. 
Encontra-se em projeto ainda, o Polo de 
Lazer, enfrente a Igreja Sagrada Família 
de Nazaré, no Residencial Marcos Freire.
Assim nossas comunidades agradecem 
o empenho do Sr Marcos Sapo que tam-
bém estimula que a própria população a 
partir das lideranças locais se articulem, 
enviando ideias que façam valer seu di-
reito à cidadania, com mais dignidade e 
contribuindo para uma melhor qualida-
de de vida. Outro ponto importante é o 
trabalho desenvolvido por voluntários, 
para amenizar junto as famílias, o so-
frimento causado pela dependência de 
Drogas, em especial no combate ao po-
der devastador do Crack. O Sr Marcos 
Sapo, através da Clinica Exodo, vem as-

Dia do Amigo

Poesia

“Amizade é soma, é liberdade de ser 
quem somos, é paz, é riso, é ombro para 
descansar, é força para prosseguir.
Amizade é saber que nunca estaremos 
sozinhos, pois mesmo que distante, um 
bom amigo para se fazer presente, sem-
pre encontra um jeitinho.
Bonita essa forma que Deus encontrou 
de nos amar: se usa do coração humano 
para um pedaço do céu nos fazer pro-
var!”

Kássia De Santana

‘‘Já não vos chamo servos, porque o servo não 
sabe o que faz seu senhor. Mas chamei-vos ami-
gos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de 
meu Pai.’’ (João 15,15)

sistindo a diversas famílias através da in-
ternação de + de 20  pessoas em busca da 
cura da dependência que causa mal não 
somente no viciado  mas principalmente 
no seio da Família.

Acreditemos sim, em iniciativas como 
estas, e no amor de Jesus Cristo, para a 
cura e libertação desses filhos de Deus

Prestação de Contas 
da EFOSM:

Resumo de Movimentação
Junho/2012

Saldo Maio/2012  R$    941,90 

PGTº Fardas   R$    352,00 

Entrada Comunidades  R$ 1.053,05 
   
TOTAL DE RECEITAS   R$ 2.346,95 
TOTAL DE DESPESAS  R$ 1.510,36 

SALDO EM CAIXA  R$    836,59 

Fique por Dentro


