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Santíssima Nossa Senhora do
Festa da Festejos

Confi ra o que reunimos nesta 
edição sobre esta importante 
época liturgica e os festejos da 

capela de Nossa Senhora do Santíssi-
mo Sacramento

ACEUC Conheça um pouco mais a obra da Associação Católica de Evangelização Unidos em Cristo, 
que estréia a nossa coluna Ação Social. Nós da PASCOM acreditamos, apoiamos e sempre destacaremos em um espaço especial e 
fi xo do BIP, estas iniciativas, daremos prioridade a essa nova coluna, que com certeza muito servirá para todos.
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A festa da Santíssima Trindade é um dos 
dias mais importantes do ano litúrgico. Nós, 
como cristãos a celebramos convictos pelos 
ensinamentos da Igreja, que possui a pleni-
tude das verdades reveladas por Cristo.
Página 05

Destaques desta edição:

Especial:

Formação Cristã:

Os Sacramentos

No intuito de informar e catequi-
zar, preparamos mais um im-
portante conteúdo de formação 

da nossa Igreja Católica para você, con-
fi ra!
Página 08

Ação Social:

Palavra do Pároco | Agenda Paroquial | Pastoral em Destaque | Aconteceu na 
Paróquia | Programação dos Festejos da Santíssima Trindade   

Tr indade Santíssimo
Sacramento

13 de maio de 2012

Dia das Mães, esse ano em espe-
cial dia também de Nossa Se-
nhora de Fátima confi ra esta 

matéria especial!
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José Walter

42 Anos

Um pouco da História 
dessa tão bem sucedi-
da comunidade, que 

na sua maturidade evoluiu signifi cati-
vamente, trazendo junto, importantes 
progressos e qualidades, comum aos 
grandes e nobres Bairros da nossa Ca-
pital

Página 06

capela de Nossa Senhora do Santíssi-
mo Sacramento

Página 06
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Adentramos no mês da ternura de um Deus Pai que manifesta o seu 
misericordioso coração de mãe na Virgem Maria. Vivenciamos neste “mês 
mariano” a renovação da tradição e cultura religiosa católica, manifestada 
em todas as regiões do nosso país. Nossa comunidade paroquial Santíssima 
Trindade louva e bendiz a serva humilde e fiel de Javé, através de inúmeras 
iniciativas familiares; grupais e pastorais; tendo seu momento ápice na so-
lenidade litúrgica da visitação de Maria a sua prima Isabel com a realização 
da procissão e coroação de Nossa Senhora no dia 31/05 na igreja matriz. 
Gozamos da coincidência benigna de celebrarmos os festejos da Santíssima 

Trindade neste mês de maio (25/05) e encerrá-lo em Junho (03/06). Este tempo de novenário em 
honra ao nosso padroeiro, é momento de reavivamento da fé em nossa comunidade Josewal-
tense e fortalecimento da comunhão com nossas capelas em nível paroquial.
    Agradeço em nome dos religiosos sacramentinos que servem nesta paróquia, a corresponsa-
bilidade fraterna de tantas mulheres mães que por sua solicitude pastoral e carinho materno, 
fortalecem nossa caminhada como pastores. Desejo a todos os fiéis paroquianos leitores(as), 
dizimistas e patrocinadores do nosso Boletim Informativo Paroquial (BIP), a novidade restau-
radora da graça de Deus em Seu Petencostes, para que as virtudes teologais da fé, esperança e 
caridade, renasçam pelo poder do Seu Espírito em cada um de nós.

Meu abraço e benção de pastor.

Seremos fortes sendo fraternos!

Pe. Antônio Ruy Barbosa Mendes de Moraes sss

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 Gráfico: PASCOM

Pastoral da Pessoa Idosa
A Pastoral da Pessoa Idosa tem por objetivo assegurar a dignidade e a valorização integral 
das pessoas idosas, através da promoção humana e espiritual, respeitando seus direitos, num 
processo educativo de formação continuada destas, de suas famílias e de suas comunidades, 
sem distinção de raça, cor, profissão, nacionalidade, sexo, credo religioso ou político, para que 
as famílias e as comunidades possam conviver respeitosamente com as pessoas idosas, prota-
gonistas de sua auto-realização, por meio das seguintes atividades:

I – Promover o desenvolvimento físico, mental, social, espiritual, cognitivo e cultural dos ido-
sos;
II – Promover o respeito à dignidade e à cidadania das pessoas idosas, colaborando para a 
divulgação e implementação do Estatuto do Idoso - Lei nº.10.741, de 1º de outubro de 2003;
III – Promover o convívio das pessoas idosas com as demais gerações, estimulando uma ve-
lhice ativa e buscando uma longevidade digna;
IV – Estimular e respeitar a espiritualidade das pessoas idosas;
V – Valorizar a história de vida, as experiências, o ser biográfico, a sabedoria adquirida ao 
longo da vida de cada pessoa idosa, respeitando-a como guardiã da memória coletiva;
VI – Capacitar agentes de pastoral para o acompanhamento das pessoas idosas nas visitas 
domiciliares e nas outras atividades complementares afins;
VII – Organizar redes de solidariedade humana nas comunidades e nos diferentes níveis 
para promover o bem-estar dos idosos;
VIII – Incentivar a criação e participação nos conselhos de direitos do idoso em todos os 
níveis;
IX – Realizar parcerias, somando esforços com outras pastorais, comunidade científica, asso-
ciações de geriatria e gerontologia, organizações de defesa dos direitos dos idosos, de assistên-
cia social e outras entidades afins;
X – Manter um sistema de informação sobre a situação das pessoas acompanhadas;
XI – Democratizar notícias e informações sobre os idosos nos meios de comunicação social;
XII – Promover esclarecimentos sobre os preconceitos contra as pessoas idosas, a fim de que 
sejam superados;
XIII – Somar esforços com iniciativas de educação continuada para cuidadores de idosos;
XIV – Valorizar a vida até sua fase final, apoiando os programas de cuidados paliativos, que 
assegurem o caráter espiritual da existência humana.

Contatos: 3291-2285 - 9906.9132 Ludmila | 3473-3896 e 8623-5837 Gislene

17 de Maio
Ascensão do Senhor

19 de Maio
15:00h – Formação Direcionada EFOSM 
(Cristo Ressuscitado – Tema: RICA)
20:00h – DANCE IN DEUS EJC (Matriz) 

20 de Maio
08:30h – Formação Direcionada EFOSM 
(Cristo Ressuscitado – Tema: RICA)
11:00h – Evento ECC (Matriz)
16:00h – Celebração Eucarística Planal-
to Cidade Nova (Equipe Celebrativa: 
Sagrada Família de Nazaré)

25 de Maio
Abertura dos Festejos da Santíssima 
Trindade

27 de Maio
Pentecostes

31 de Maio
18:00h – Procissão de Nossa Senhora no 
Horário
19:30h – Missa 

02 de Junho
-Lucernário animado pelos Leigos Sa-
cramentinos (Matriz)
-Reunião CPP – Sagrada Família de Na-
zaré

03 de Junho
Encerramento dos Festejos da Santíssi-
ma Trindade

05 de Junho
19:00h – Missa RCC Paroquial(Matriz)

07 de Junho
07:00h – Corpus Christi – Celebração e 
logo após procissão(Matriz)
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Capela Santo Antônio de Montenegro

Benção do Terreno
Aconteceu em 15/04/2012 a benção so-

lene do terreno da Capela Santo An-
tônio, pelo nosso pároco Padre Rui com a 
presença da comunidade e coordenação 

da capela.

1ª Feijoada Solidária

Aconteceu na Comunidade de Santo 
Antônio do Montenegro, da Paró-

quia Santíssima Trindade, a 1ª Feijoada 
Solidária em Prol da Construção da Ca-
pela de Santo Antônio, no dia 11/03/2012. 
A coordenação da capela agradece a to-
dos da comunidade e convidados, pela 
colaboração e participação no evento.

Capela São José do Itapery

Formação Paroquial 
Pastoral da Pessoa 
Idosa

Nos dias 22 e 29 de abril, a Pastoral da 
Pessoa Idosa, realizou o curso de forma-
ção para novos membros, objetivando 
ampliar o acompanhamento residencial 
de nossos idosos em nossa Paróquia, a 
formação foi realizada na Capela de São 
José do Itapery.

A Pastoral da Pessoa Idosa tem por ob-
jetivo assegurar a dignidade e a valori-
zação integral das pessoas idosas, atra-
vés da promoção humana e espiritual, 
respeitando seus direitos, num processo 
educativo de formação continuada des-
tas, de suas famílias e de suas comuni-
dades, sem distinção de raça, cor, profis-
são, nacionalidade, sexo, credo religioso 
ou político, para que as famílias e as co-
munidades possam conviver respeitosa-
mente com as pessoas idosas, protag
nistas de sua auto realização.

Santíssima Trindade

2ª Gincana Santíssi-
ma.Trindade

Aconteceu aos 06 de maio de 2012 no 
salão paroquial da Igreja Matriz de 

Nossa Paróquia, a II Gincana Santíssima 
Trindade; com a finalidade de obter re-
cursos para realizar os festejos da Santís-
sima Trindade que ocorrerá no período 
de 25/05 a 03/06/2012.
O evento contou com o envolvimento de 
todas as Pastorais, Grupos, Movimentos 
e Expressões da Comunidade Matriz, 
bem como teve a participação especial 
e fundamental das outras Comunidades 
irmãs que compõem nossa paróquia.
Foi uma Gincana disputada e divertida, 
com o espírito cristão sempre presente 
em todas as tarefas realizadas; as equipes 
foram distribuídas representando cada 
comunidade de nossa paróquia. Foram 
montadas tendas temáticas ressaltando a 
identidade de cada comunidade, (todas 
obtiveram nota máxima dos jurados); 
tivemos ainda dentre outras atividades: 
o Grito de Paz de cada equipe; Atrações 
Culturais abordando grande diversidade 
de temas; ‘‘Quiz’’ de Perguntas sobre as 
Comunidades; além de tarefas para an-
gariar fundos, brindes e gêneros alimen-
tícios em prol dos festejos da Comunida-
de Santíssima Trindade.

Prestação de contas EFOSM

Resumo ABRIL 2012

Saldo Março 2012
R$ 1.640,43
Inscrições
R$ 25,00
Entrada Comunidades
R$ 1.170,05

Total Entradas
R$ 2.855,48

Saídas
R$ 1.066,44

Saldo Atual
R$ 1.789,14
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Festa da Santíssima Trindade

A Igreja Matriz

A festa da Santíssima Trindade é um 
dos dias mais importantes do ano litúr-
gico. Nós, como cristãos a celebramos 
convictos pelos ensinamentos da Igreja, 
que possui a plenitude das verdades re-
veladas por Cristo. É dogma de fé esta-
belecido, a essência de um só Deus em 
Três Pessoas distintas: Pai, Filho e Espí-
rito Santo. É um mistério de difícil inter-
pretação, impossível, de ser assimilado 
pelas limitações humanas.   
As três pessoas da Santíssima Trindade, 
são, um só Deus em Três Pessoas distin-
tas.  O Pai, o Filho e o Espírito Santo; pos-
suem a mesma natureza divina, a mesma 
grandeza, bondade e santidade.

Fé e Devoção
Através da história, a Igreja tem obser-
vado que certas atividades são mais 
apropriadas a uma pessoa que a outra. A 
Criação do mundo é mais apropriada ao 
Pai, a redenção ao Filho e a Santifi cação 
ao Espírito Santo. Porém, nenhuma das 
Três pessoas Trinitárias exerce mais ou 
menos poder sobre as outras; Cada uma 
delas tem toda a divindade, todo poder e 
toda a sabedoria. Há séculos a Santa Igre-
ja ensina o mistério de Três Pessoas em 
um só Deus, baseada nas claras e explí-
citas citações bíblicas; ao participarmos 
da Santa Missa observamos  que, desde 
o início, quando nos benzemos, até o mo-
mento da bênção trinitária fi nal,  cons-
tantemente o sacerdote invoca a Santís-
sima Trindade, particularmente durante 
a pregação eucarística.   As orações que 
o padre pronuncia após a consagração, 
que por certo são dignas de serem ou-
vidas com atenção e recolhimento, são 

dirigidas a Deus Pai, por mediação de 
Jesus Cristo, em unidade com o Espírito 
Santo. E é na missa onde o cristão logra 
vislumbrar, pela graça do Espírito Santo, 
o mistério da Santíssima Trindade.  De-
vemos, neste momento, invocar a Deus 
Trino, que aumente nossa fé, porque sem 
ela, será impossível crer neste mistério, 
mistério de fé no sentido estrito. Mesmo 
sem conseguir penetrar na sua essência o 
cristão deverá, simplesmente, crer nele.  
  
O mistério da Santíssima Trindade é uma 
das maiores revelações feita por Nosso 
Senhor Jesus Cristo. Os judeus adoram 
a unicidade de Deus e desconhecem a  
pluralidade de pessoas e a sua unidade 
substancial. Os demais povos adoram a 
multiplicidade de deuses.  O cristianis-
mo é a única religião que, por revelação 
de Jesus, prega ser Deus uno em três pes-
soas distintas: 

Deus Pai – Não foi criado e nem gera-
do. É o “princípio e o fi m, princípio sem 
princípio”; por si só, é Princípio de Vida, 
de quem tudo procede;  possui absoluta 
comunhão com o Filho e com o Espíri-
to Santo.  Atribui-se ao Pai a Criação do 
mundo. 

Deus Filho – Procede eternamente 
do Pai, por quem foi gerado, não cria-
do. Gerado pelo Pai porque assumiu no 
tempo Sua natureza humana, para nossa 
Salvação. É Ele Eterno e consubstancial 
ao Pai (da mesma natureza e substância). 
Atribui-se ao Filho a Redenção do Mun-
do.    

Deus Espírito Santo – Procede do 
Pai e do Filho; é como uma expiração, so-
pro de amor consubstancial entre o Pai e 
o Filho;  pode-se dizer que Deus em sua 
vida íntima é amor, que se personaliza 
no Espírito Santo. Manifestou-se primei-
ramente no Batismo e na Transfi guração 
de Jesus;  depois no dia de Pentecostes 
sobre os discípulos. Habita nos corações 
dos fi éis com o dom da caridade. Atribui-
se ao Espírito Santo a Santifi cação do 
mundo.

 O Pai é pura Paternidade, o fi lho é pura 
Filiação e o Espírito Santo, puro nexo de 
Amor. São relações subsistentes, que em 
virtude de seu impulso vital, saem um 
ao encontro do outro em perfeita comu-
nhão, onde a totalidade da Pessoa está 
aberta à outra distintamente. 

Este é o paradigma supremo da sinceri-
dade e liberdade espiritual a que devem 
ter as relações interpessoais humanas, 
num perfeito modelo transcendente, só 
assim, compreensível ao entendimento 
humano.  É desta forma que devemos 
conhecer a mensagem a Santíssima Trin-
dade, mesmo sem alcançar os segredos 
do seu mistério.

Comemoração litúrgica
 
Domingo seguinte à festa de Pentecostes
Data móvel este ano será no dia: 
03/06/2012 

A História da Igreja Santíssima Trindade 
se confunde com a criação do bairro onde está 
localizada, O Conjunto Prefeito José Walter é 
constituído em sua maioria por moradores ca-
tólicos. Um dos fatores responsáveis por esse 
fervor religioso, tem sido a intensa atuação 
dos Religiosos Sacramentinos nesta Paróquia. 
Os primeiros padres que aqui chegaram fo-
ram Pe Teodoro e Pe Cristiano quando ainda 
não tinham sido concluídas ainda às terceira 
e quarta etapas do bairro.

O primeiro passo dado foi de visitação às fa-
mílias, pois o José Walter era um bairro dor-
mitório onde as pessoas saíam pela manhã 
e só retornavam à noite. A coragem dos pri-
meiros padres foi uma bênção na caminhada 
desta paróquia, juntos muitos leigos que iam 
chegando iam se agrupando e começando o 
trabalho de evangelização.

Os padres Teodoro e Cristiano, deram tudo 
de si por esta Paróquia. Logo foram traçando 
metas de ação pastoral para atender o povo 
que ia chegando e precisava dos sacramentos 
e da Eucaristia. 

A primeira missa foi celebrada no dia 8 de 
maio de 1970, em frente à Escola Diogo Vital 
de Siqueira.

A Paróquia Santíssima Trindade foi criada 
em 5 de Fevereiro de 1971, por decreto do 
então Arcebispo de Fortaleza, Dom José de 
Medeiros Delgados, assinado por ele duran-
te uma missa solene que recebeu o mesmo 
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Programação dos Festejos

De 25 de maio a 03 de junho 2012

Lema: Vida saudável; conquistá-la e 
favorecê-la aos irmãos!
Tema: Que a fratenidade de Trindade  
renove nossa consciência sadia em co-
munidade.
25/05 – Sexta-feira
Repicar de sinos: 05h45min - Alvorada: 
06h00min com o ofício de Nossa Senhora
Hasteamento da bandeira – 17h30min, 
seguida de banda de música e queima 
de fogos.
 Novena – 18h30min 
19:00 horas  Celebração Eucarística: – Pe. 
Ruy
Liturgia – comunidade matriz
Convidado especial – Coordenadores de 
grupos, pastorais e movimentos em ní-
vel paroquial (CPP, CEP e CPC’S).
Parte social – Grupo mil e Jean Dumont 
 
26/05 – Sábado
Novena – 18h30min 
19:00horas – celebração Eucarística – Frei 
Cleves.
Liturgia – Equipe celebrativa do sábado 
e domingo 17h.
Convidado especial – Cate-
quese paroquial das 4 etapas 
(Batismo,Eucaristia,Crisma e Matrimo-
nio)
Som ambiente após a celebração
 (23:00horas ) - Vigília de Pentecostes. 
      

27/05 – Domingo
Celebrações: 
07:00horas PE. João Batista 
12:00horas PE. João Batista
18h30min - novena
19:00min. Celebração Eucarística – PE. 
Magalhães.
Liturgia – equipe celebrativa domingo 
19:00 horas  e 07:00h domingo
Convidado especial. - Ecc, Ejc, Kadosh, 
Kairós e grupo jovem Com.Emanuel. 
21:00horas  - Show Católico com: Tauto-
bios  (Lançamento do CD e DVD) e Mi-
nistérios de Música das comunidades: 
Emanuel, Rainha da Paz, EJC)

28/05 – Segunda – feira
18h30min. Novena
19:00 horas . Celebração Eucarística – PE. 
Litércio
Liturgia: equipe celebrativa das comuni-
dades: Santo Antonio, São Pedro Após-
tolo, Sagrada Família e Cristo Ressusci-
tado.
Convidado especial: Pastoral da pessoa 
idosa, Vicentinos, Projeto Saúde (bom-
beiros) e Projeto DNA. 
20h30min - Cinema na Praça (pipocas)
  
29/05 – Terça – feira
18h30min – novena
19:00horas – celebração Eucarística- pre-
sidente: PE. Moreira - Mondubim 
Liturgia: equipe celebrativa - Área Santa 
Edviges.
Convidado especial: Famílias da paró-
quia 
21:00horas  – Bingo com música ambien-
te (MPB)

nome da Paróquia. Antes da sua conclusão, 
as missas semanais eram na Capela da casa 
dos Padres Sacramentinos, na Rua 65 nº 40, 
onde funcionava também a  secretaria.

No dia 13 de abril de 1975 foi feito o lança-
mento da Pedra Fundamental na Av. C, e no 
dia 04 de maio do mesmo ano foi celebrada 
uma missa às 17h com a presença de Dom 
Edmilson Cruz e diversas autoridades civis e 
uma grande multidão de fiéis. O altar era em 
cima de um caminhão.

A primeira missa na Igreja, mesmo em cons-
trução, foi no dia 16 de agosto. Os desafios 
eram muitos, mas o sentimento de fortaleza 
vindo da graça de Deus e o apoio dos reli-
giosos Sacramentinos, que iam chegando, 
motivavam a caminhada e a fé na palavra de 
Deus.

Vários foram os Padres que conviveram co-
nosco nestes anos, a seguir temos alguns 
exemplos:

Pe. Adriano (falecido em 13/06/2005),trouxe 
para a paróquia o ECC e deu continuidade 
a construção de diversas capelas: Igreja de 
Cristo Ressuscitado continuidade deixada 
por Pe. Humberto, as capelas do Parque Dois 
Irmãos, Veneza Tropical e Tupã-Mirim.  

Pe. Humberto trouxe os grupos de oração e 
fortaleceu as pastorais. Reformou o presbité-
rio da Igreja Matriz deixando-o mais acolhe-
dor, construindo também o Centro de Pasto-
ral da Matriz. 

Pe. Anízio que foi Pároco durante 11 anos for-
taleceu a pastoral do Batismo, numa nova es-
trutura de acordo com o Diretório Sacramen-
tal da Arquidiocese. Articulou, através de 
formações especificas em forma de oficinas, 
a liturgia ensinando o modo correto de cele-
brar de acordo com cada tempo litúrgico. Foi 
fundador da Escola de Formação (EFOSM) 
preparando agentes multiplicadores de pas-
toral e protagonistas de uma nova evangeli-
zação em nossas comunidades. 

Pe Regivaldo foi o idealizador da missa men-
sal sempre no dia 13, lembrando a presença 
de Nossa Senhora em nossas vidas.

Pe João Batista, Diácono Gilberto (hoje Pa-
dre), Diácono Rocha
 
Pe. Ruy que já está conosco há oito anos e que 
no desempenho de suas funções resgatou a 
cultura popular, estruturou as coordenações 
de pastorais, grupos e movimentos, a nível 
paroquial, construiu algumas capelas e pro-
moveu a realização do maior sonho de nossa 
história: a reforma da Igreja matriz. Mostra-
se um bom administrador, e orientador e mo-
tivador de coordenadores para se formarem 
em suas funções.

30/05 – Quarta-feira
18h30min – novena
19:00horas  – celebração Eucarística – 
presidente - Pe. Jackson Frota SSS
Liturgia: Equipe celebrativa da Área São 
José e Comunidade São Francisco do Pla-
nalto
Itaperi.
Convidado especial: Colégios públicos e 
particulares do bairro 
20h30min- Show de Humor com Kléber 
Fernandes.

31/05 – Quinta-feira
Adoração ao Santíssimo de 8:00h às 
15:00h. 
Bênção do Santíssimo 15h10min.
18h00 horas - Procissão de Nossa Senho-
ra saindo da capela de Cristo Ressusci-
tado
18h30min–novena.
19:00 horas  – Celebração Eucarística, en-
cerrando com coroação – Pe. Ruy
Liturgia: equipe celebrativa domingo 
12h00min e semanal. Cantos – coral in-
fanto-juvenil.
Convidado especial – grupos marianos. 
(Terço dos Homens, Apostolado da ora-
ção, Rosario e grupo Rainha da paz).
20h30min - Música ambiente (Mariana)

01/06 – Sexta – feira 
18h30min. Novena 
19:00 horas  celebração Eucarística – Pre-
sidente Pe. Bruno
Liturgia: equipe celebrativa – domingo 
17h00min e domingo 07:00h
Convidado especial – Comerciantes Em-
presarios e Patrocinadores do bairro.
 20h30min forró – pé de serra – (os Janu-
ários)

02/05 – Sábado
18h30min – novena
19:00 horas -  Lucérnario – PE. Marcelo 
Liturgia: equipe celebrativa do sábado e 
domingo -19h00min 
Convidado especial – Comip, Empd, 
Efosm, Rcc, Pastoral da criança, Asso-
ciações locais sacramentina (Santíssima 
Trindade e São Benedito) 
21h30min – (Apresentação (músicas 
MPB) PE.Ruy e Equipes litúrgicas da 
matriz)

03/05 – Domingo
07h00min-PE. João Batista 
12h00min- -PE. João Batista
16:00 horas -  Procissão (responsáveis 
pelos cantos, equipes celebrativa da ma-
triz).
17:00 horas  -  celebração  Eucarística– re-
ligiosos Sacramentinos
Liturgia: equipes celebrativa da matriz
19:00 horas - Show Pirotécnico.
20:00 horas – Leilão e som ambiente

Todas as noites haverá barraca 
na praça com comes e bebes.
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Festejos de Nossa Senhora
do Santíssimo Sacramento
“Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, Mãe e modelo dos adoradores, 
Rogai por nós”.

A Capela
Em maio de 1998 iniciou-se a caminhada da 
nossa comunidade. Durante o mês, três se-
nhoras e algumas crianças, com bastante fé, 
coragem e guiados por Nossa Senhora, ini-
ciaram o terço das famílias. A primeira missa 
foi celebrada em outubro do mesmo ano, na 
residência de uma família, a mesma foi cele-
brada pelo pároco, na época, Pe. Anízio. No 
ano seguinte a missa passou a ser mensal, já 
em outra residência que nos acolheu por cin-
co anos. Deus providenciou um lugar para 
que fosse realizada a missa. Em 2004 com a 
ajuda da providência divina ganhamos um 
terreno, onde hoje está sendo construída a 
capela. Em Abril de 2005 foi celebrada a pri-
meira missa no terreno presidida pelo atual 
pároco Pe. Ruy. 

Nossa capela foi intitulada de Nossa Senho-
ra do Santíssimo Sacramento, com a ajuda 
do Pe. Regivaldo. Hoje temos o novo templo 
quase terminado e com a intercessão da Mãe 
da Eucaristia, conseguiremos concluir em 
breve.

Os Festejos

Localizada no Loteamento Arvoredo a 
Capela de Nossa Senhora do Santíssimo 
Sacramento,encerrou com muita alegria, sa-
tisfação e participação de todas as comunida-
des amigas, os festejos de sua padroeira com
terços apresentações, missas e ainda a parte 
social com  músicas e bingos. Nosso pároco 
Pe.Ruy no dia 13/05/2012, conduziu alegre-
mente a procissão e em seguida com a cele-
bração da santa missa, encerrou os festejos 
dessa comunidade que vem crescendo a 
cada ano. Parabéns a todos os cordenadores 
e membros que vivenciam de coração essa 
maravilhosa obra de Deus!

Em sua profundíssima penetração do 
Mistério Eucarístico, São Pedro Julião 
Eymard intuiu também as íntimas rela-
ções entre este Santíssimo Sacramento e 
a Virgem Maria. 

São Pedro Julião Eymard, o infatigável 
Apóstolo da Divina Eucaristia, acrescen-
tou, como uma pérola preciosa, um novo 
título de glória à coroa mariana, que liga 
a Virgem Maria ao Sacramento do Amor.

A Eucaristia é chamada pela Igreja o 
‘verdadeiro Corpo nascido da Virgem 
Maria’, e durante sua vida terrestre, a 
Virgem foi o Tabernáculo vivo do Cris-
to Jesus, Ela o gerou, Ela o adorou, Ela 
o deu e manifestou aos homens; Por 
conseguinte, deve esta Virgem ser con-
siderada e invocada como o Modelo do 
Culto perfeito, por todos os adoradores 
e sobretudo pelos Sacerdotes estabeleci-
dos Ministros de um tão grande Sacra-
mento” 
Conforme aconselhou o Papa João Paulo 
II em sua Encíclica: Ecclesia de Eucharis-
tia, coloquemo-nos todos “NA ESCOLA 
DE MARIA, MULHER ‘EUCARÍSTI-
CA’”. 

Aniversário

Bairro José Walter 
42 ANOS
Há exatamente 42 anos, foi construí-
do o Conjunto José Walter (1970) e tendo 
como inspiração o nome de um ilustre 
político da época o Sr. JOSÉ WALTER 
CAVALCANTE que década de 60, foi 
Prefeito de Fortaleza.

O Conjunto Prefeito José Walter está 
situado entre o Jangurussu e o Mondu-
bim. Teve início com o antigo Núcleo 
Integrado Habitacional do Mondubim, 
e foi desenhado pelo arquiteto Marrocos 
Aragão.

A região era habitada por inúmeras fa-
mílias pobres, como tantas da periferia, 
com pequeníssima infraestrutura urba-
na. O Conjunto José Walter foi desenha-
do segundo o modelo de uma cidade 
planejada. Apesar da inconveniência da 
distância do centro de Fortaleza, o bairro 
atraiu inúmeros cidadãos que buscavam 
uma moradia menos onerosa, com se-
gurança e serviços urbanos. Além disso, 
o bairro tem um charme especial: uma 
temperatura mais amena, em média 2 
graus abaixo da temperatura média de 
Fortaleza.

Hoje o bairro conta com diversos Servi-
ços de Utilidade Pública e Infraestrutu-
ra, voltada para o conforto, bem estar e 
lazer; tornando-se um Bairro Auto-Sufi-
ciente, pois conta com tudo para a felici-
dade de seus moradores.
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13 de Maio de 2012
“Um dia muito especial este ano, pois nesta mesma ocasião lembramos com carinho de nossas mães, neste dia dedi-
cado a elas. Nesta mesma data, lembremo-nos também  o aniversário de 95 anos das aparições da Mãe de Deus em 
Fátima, Portugal.”

O Dia
das Mães

Encontramos na 
Grécia Antiga os pri-
meiros indícios de 
comemoração desta 
data. Os gregos pres-
tavam homenagens 
à Deusa Reia, mãe 
comum de todos os 
seres.

Os romanos, seguiam 
uma religião muita 
parecida com a grega, 
faziam este tipo de 
celebração, que dura-
va cerca de 3 dias em 
homenagem a Cibele, 
mãe dos deuses.

Porém, a comemoração tomou um caráter cristão somente nos 
primórdios do cristianismo. Era uma celebração realizada em 
homenagem a Virgem Maria, a mãe de Jesus e nossa mãe.

Mas uma comemoração mais semelhante a dos dias atuais po-
demos encontrar na Inglaterra do século XVII. Era o “Domin-
go das Mães”.  Durante as missas, os filhos entregavam pre-
sentes para suas mães. Aqueles filhos que trabalhavam longe 
de casa, ganhavam o dia para poderem visitar suas mães. Por-
tanto, era um dia destinado a visitar as mães e dar presentes, 
muito parecido com que fazemos atualmente.

Nos Estados Unidos, a ideia de criar uma data em homena-
gem às mães foi proposta, em 1904, por Anna Jarvis. A ideia 
de Anna era criar uma data em homenagem a sua mãe que ha-
via sido um exemplo de mulher, pois havia prestado serviços 
comunitários durante a Guerra Civil Americana. Seus pedi-
dos e sua campanha deram certos e a data foi oficializada, em 
1914, pelo Congresso Norte-Americano. A lei, que declarou 
o Dia das Mães como festa nacional, foi aprovada pelo presi-
dente Woodrow Wilson. Após esta iniciativa, muitos outros 
países seguiram o exemplo e incluíram a data no calendário.

No Brasil, o Dia das mães é comemorado sempre no segundo 
domingo de maio (de acordo com decreto assinado em 1932 
pelo então presidente Getúlio Vargas). É uma data especial, 
pois as mães recebem presentes e lembranças de seus filhos. 
Já se tornou uma tradição esta data comemorativa. Em 1947, 
Dom Jaime de Barros Câmara, Cardeal-Arcebispo do Rio de 
Janeiro, determinou que essa data fizesse parte também no ca-
lendário oficial da Igreja Católica. 

A História das Aparições de Fátima

Três crianças, Lúcia de 
Jesus dos Santos (de 10 
anos), Francisco Marto 
(de 9 anos) e Jacinta Mar-
to (de 7 anos), afirmaram 
ter visto Nossa Senho-
ra no dia 13 de Maio de 
1917 quando apascen-
tavam um pequeno re-
banho na Cova da Iria, 
freguesia de Aljustrel, 
pertencente ao concelho 
de Ourém, Portugal.
Segundo relatos poste-
riores aos acontecimen-
tos, por volta do meio 
dia, depois de rezarem 
o terço, as crianças te-
riam visto uma luz bri-
lhante; julgando ser um 
relâmpago, decidiram 
ir-se embora, mas, logo 
depois, outro clarão te-
ria iluminado o espaço. 
Nessa altura, teriam visto, em cima de uma pequena azinheira 
(onde agora se encontra a Capelinha das Aparições), uma “Se-
nhora mais brilhante que o sol”.
Segundo os testemunhos recolhidos na época, a senhora disse 
às três crianças que era necessário rezar muito e que aprendes-
sem a ler. Convidou-as a voltarem ao mesmo sítio no dia 13 
dos próximos cinco meses. As três crianças assistiram a outras 
aparições no mesmo local em 13 de junho, 13 de julho e 13 de 
setembro. Em agosto, a aparição ocorreu no dia 19, no sítio 
dos Valinhos, a uns 500 metros do lugar de Aljustrel, porque 
as crianças tinham sido presas e levadas para Vila Nova de 
Ourém pelo administrador do Concelho no dia 13 de agosto.

Síntese da Mensagem de Fátima

Segundo a Irmã Lúcia, no seu último livro publicado em 2006, 
toda a mensagem subjacente às aparições de Nossa Senhora 
de Fátima é o seguinte:
“No decorrer de toda a Mensagem, a começar pelas aparições 
do Anjo, encontramos um apelo à oração e ao sacrifício ofere-
cido a Deus por amor e conversão dos pecadores. Para mim, 
este apelo é como que a norma básica de toda a Mensagem, 
que começa por introduzir-nos num plano de fé, esperança e 
amor: “Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos”. É aqui 
que assenta a base fundamental de toda a nossa vida sobrena-
tural: viver de fé, viver de esperança, viver de amor.”
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ACEUC
Associação Católica de Evangelização Unidos em Cristo

AACEUC, faz um trabalho 
Sócio-espiritual, com o intuito de 
ajudar a comunidade do Ipau-
mirim, através de: cursos, convê-
nios e estágios/empregos para os 
jovens da comunidade.

Situada na Rua Ipaumirim nº 375, 
espaço cedido pela  Sra.Rosilene 
Barros dona do Colégio ABC e 
que também ajuda nas despesas 
de água e luz da ACEUC; tem 
como coordenador o Sr.Eldemar 
Galdino Barros que em comu-

nhão com outros fundadores dentre eles a Sra.Auzira, D.Francisca, Sr.Expedito, Sr. 
Luís e Sra. Mazé, e Contando também com a  ajuda de D. Sônia, Madrinha do Projeto, 
destaca-se como uma grande colaboradora e incentivadora dos jovens e da ACEUC, 
deram início há 08 anos à realização deste sonho, pensando na construção de um 
futuro promissor para os jovens.

Eles conseguiram através de convênios com o BNB –Banco do Nordeste do Brasil e a 
Caixa Econômica Federal, e a partir da ONG - Moradia e Cidadania,  trazer CURSOS 
GRÁTIS e com direito a lanche. Atendendo a jovens a partir da faixa etária de 16 anos;

Os alunos têm aulas de VIOLÃO, BALÉ, INFORMÁTICA (plataforma Windows, Li-
nux, Office 2007 e outros), HARDWARE (manutenção de computadores), INGLÊS 
(crianças e adultos). E após o término de cada curso, os alunos recebem o diploma, 
bem como, encaminhamento de estágio/emprego.

No local também são feitas as reuniões de Pastorais e Movimentos da Capela Santa 
Edwirges. Contando também com a  ajuda de parceria com os técnicos do curso, que 
consertam os equipamentos e o dinheiro arrecadado é revertido em obras sociais da 
própria associação.

Cursos

BALÉ | 2ª e 4ª FEIRAS | (17:00-18:00 / 18:00-19:00HS)
VIOLÃO | 2ª e 4ª FEIRAS | (09:30-11:00/ 15:30-17:00HS)
INGLÊS | 3ª e 5ª FEIRAS | (09:30-11:00/15:30-17:00HS)
COMPUTAÇÃO | 5ª e 6ª FEIRAS | (09:30-11:00/14:00-15:00HS)
HARDWARE | 2ª/3ª e 4ª FEIRAS | (09:00-11:00/15:00-17:00HS)

Calendário de Eventos para 2012

FEVEREIRO – Renovar da Igreja Católica
MARÇO / ABRIL – Festa da Divina Misericórdia 
NOVEMBRO – Congresso de Jovens
DEZEMBRO – Confraternização de Alunos/Professores/Coordenadores 
da ACEUC.

Contato para Informações:
(85) 8642-3517 Eldemar Gaudino

Os Sacramentos
Nos  santos sacramentos a Igreja oferece os 
meios  necessários para que nos conservemos 
na graça de Deus. Vamos conhecer um pouco 
mais sobre os 7 sacramentos da Igreja.

1º Batismo     
Batismo é um sacramento mediante o qual o 
homem nasce para a vida espiritual por meio 
da alusão da água e a invocação da Santíssi-
ma Trindade. Quando  nascemos,  já iniciou 
para nós a eternidade,  e essa predestinação 
só se concretiza nas águas do Batismo.

2º Confirmação ou Crisma
Dizemos que a Crisma nos faz soldados de 
Cristo, que confirma o Batismo, Sacramento 
adulto que dá responsabilidade.A Crisma  
nos concede com plenitude o Espírito Santo.
Todos os batizados não confirmados, podem 
e devem receber o Sacramento da Confirma-
ção.

3º Eucaristia 
A santa Eucaristia conclui a iniciação cristã. 
Os que foram elevados à dignidade do sacer-
dócio régio pelo Batismo e configurados mais 
profundamente a Cristo pela Confirmação, 
participam do próprio sacrifício do Senhor.
Na última ceia, na noite em que foi entregue, 
nosso Salvador institui o Sacrifício Eucarísti-
co de seu Corpo e Sangue.

4º Penitência ou Confissão
Pela absolvição do sacerdote, Deus concede 
aos fiéis o perdão e a paz.Devemos sempre 
confessar nossos pecados, é através desse sa-
cramento que conseguimos o perdão e a mi-
sericórdia divina.

5º Unção dos enfermos
É um sacramento destinado a quem  está 
muito doente. Nestes casos não devemos  li-
mitar o enfermo somente aos cuidados  do 
corpo.  Se a doença é grave e deixa prever o 
desenlace final, devemos falar-lhe  da conve-
niência  ou necessidade de chamar o sacerdo-
te, para com calma pôr em ordem os negócios 
da alma  e receber os Santos Sacramentos que 
tanto alívio dá aos pobres doentes.

6º Ordem
Ao escolher São Pedro como o comandante 
desta embarcação divina, que é a Igreja,  o ca-
ráter hierárquico foi transmitido apostolica-
mente, por desiderato do Senhor,  até os tem-
pos atuais. O Senhor Jesus escolheu homens 
para formar os Doze Apóstolos, e os apósto-
los fizeram o mesmo quando escolheram os 
colaboradores que seriam seus sucessores na 
missão.

7º Matrimônio
Na simplicidade, o casal firma um compro-
misso eterno, uma promessa feita diante de 
Deus. Pela sua própria boca,  reafirma-se a 
indissolubilidade já prescrita por Jesus e, 
diante d’Ele e para Ele, prometem entre si, 
acompanhar um ao outro até o dia da morte, 
“na alegria, na tristeza,  na saúde, na doença, 
na dor.”

Formação CristãAção Social


