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A C o n f e -
rê n c i a 

N a c i o n a l 
dos Bispos 
do Brasil 
( C N B B ) 
promove a 
C a m p a n h a 
da Fraterni-
dade, desde o ano d e 
1964, como itinerário evangelizador 
para viver intensamente o tempo da 
quaresma.
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Festejos
de São José

Destaque desta edição

Especial

nas que era descendente da 
casa de David. José é, pra-
ticamente, o último elo de 
ligação entre o Velho e o 
Novo Testamento, o derra-
deiro patriarca que recebeu 
a comunicação de Deus vivo, 
através do caminho simples 
dos sonhos. Sobretudo escu-
tou a palavra de Deus vivo. 
Escutando no silêncio. Con-
fi ra um pouco mais do que 
conseguimos saber sobre 
a vida desse importante 
santo para nós católicos, 
assim como os festejos 
realizados todos os 
anos na nossa paró-
quia.

Este mês dia19, comemora-se o dia de São José, Pa-
droeiro do Ceará e, por extensão, do Nordeste, po-

demos dizer que São José é o Santo das Chuvas “ para 
os cearenses, é um dos santos mais festejados do Brasil. 
Ele se tornou padroeiro do Ceará desde a inauguração 
da primeira paróquia, no dia 6 de agosto de l761, em 
Aquiraz/Ce. São raros os dados sobre as origens, a in-
fância e a juventude de José, o humilde carpinteiro de 
Nazaré, pai terrestre e adotivo de Jesus Cristo, e esposo 
da Virgem de todas as virgens, Maria. Sabemos ape-

Padre Ruy

Anos08 EMPD
Antonio Ruy Barbosa Mendes de Morais, o nosso 

querido e estimado Padre Ruy, muito tem feito 
pela nossa igreja. Recentemente, tem animado muito, 
com seu discurso motivador a nossa pastoral (PAS-
COM). Queremos agradecê-lo, e contar um pouco da 
história desse importante servo de Deus a frente da 
nossa Paróquia.

Pastoral 
em Destaque

Capela em Destaque

E+

ENTREVISTA

Desde outubro de 2005 a EMPD 
(Equipe Missionária da Pasto-

ral do Dízimo) vem realizando im-
portante trabalho na Paróquia, seu 
foco é dinamizar e implantar uma 
consciência diferente para o dízimo 
hoje.

Há 70 anos atrás, foi erguida a Capela de São José. 
Destacamos nesta edição a sua história, não só pe-

los festejos do seu padroeiro, mas por todas as obras 
realizadas junto a comunidade do Itapery.

Saúde Pública: Não teríamos nome melhor que o do atual Secretário de 
Saúde do Estado, para esclarecer como andam as coisas na nossa terra, que 

tanto sofre com a inefi ciência desse sistema.
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Palavra do Pároco

Iniciamos na quarta-feira de cinzas nossa vivência litúrgica e comunitária da 
fé neste tempo quaresmal preparatório para nossa páscoa com Cristo Jesus. 

Pelos exercícios espirituais da oração, jejum, e caridade, somos motivados a 
experimentarmos o sacrifício oblativo do nosso ser em vista de uma mudança 
de rumo ou direção que compreendemos como conversão.
       Nossa mãe Igreja nos exorta contemplarmos a importância da fraterni-
dade na saúde pública para que minimizemos a injustiça social perante aos 
que padecem diante do descaso de uma assistência médica solidária e digna. 
Assim, somos revestidos pela missão eclesial de sermos promotores da saúde 

espiritual, física, psíquica e emocional nesta Terra de Santa Cruz, encorajados pelo lema: “Que 
a saúde se difunda sobre a terra” (Eclo 38,8).
       Desejo a todos os fiéis paroquianos e leitores do BIP que deixem-se conduzir pelo espírito 
de entrega e abertura aos sentimentos de Deus neste tempo quaresmal, não desperdiçando as 
oportunidades da graça e fazendo uma leitura (subjetiva e objetiva) dos sinais de libertação 
e salvação do Senhor em nossa vida. Costumo dizer de vez em quando: “Cada coisa no seu 
tempo e cada tempo com suas coisas”, descubramos pois as “coisas de Deus” no hoje da nossa 
história sem nos perdermos pelas coisas do nosso tempo.

Seremos fortes, sendo fraternos!

Meu abraço e bênção de pastor.

Pe. Antônio Ruy Barbosa Mendes de Moraes (sss).    

AGENDA 
PAROQUIAL

11, 18 e 25 de Março
Barraca em prol da assembléia dos Lei-
gos Sacramentinos na Praça da Matriz 
no Horário das 16:30h às 22:00h.

11/03 - ECC – Aprofundamento no Salão 
da Matriz no Horário das 08:00h às 
12:00h

11/03 -Pastoral da Criança – Reunião Pa-
roquial na Matriz no Horário das 14:30h

17 de Março
Catequese – Formação a nível Paroquial 
no Horário das 16:00h às 19:00h

CPM – Reunião do Conselho Pastoral da 
Matriz no Salão da Matriz no Horário 
das 15:00h

24 e 25 de Março
Pastoral Familiar – Encontro dos Noivos 
no Salão da Matriz

28 de Março
Pe Ruy – Noite sobre Oratória no Salão 
da Matriz no Horário das 19:00h

01 de Abril
ECC – Missa da Família – Evento na 
Praça da Matriz no Horário das 17:00h

Domingo de Ramos

03 de Abril
RCC Paroquial– Missa RCC Paroquial 
na Matriz no Horário das 19:00h

05 de Abril
Ceia do Senhor

06 de Abril
Paixão do Senhor

07 de Abril
Vigília Pascal

08 de Abril
Páscoa

Errata
Pedimos desculpas, na edição anterior 
foram cometidos alguns erros graves, de 
caráter gramatical. Temos fé que nessa 
edição isso não irá se repetir, entendam 
que junto com os erros, existe também 
um grande esforço da PASCOM para 
fazer acontecer esse importante veículo 
que é o nosso jornal.

Caderno 01

Pastoral em Destaque

EMPD (Equipe Missionária Paroquial do Dízimo)

A EMPD - Missionária Paroquial do Dízimo, que tem como função através da dinamização 
e modernização do trabalho da Pastoral do Dízimo na paróquia para conscientizar todos 

os paroquianos sobre sua responsabilidade para com a comunidade paroquial onde vive e 
da qual faz parte.  O objetivo primeiro da EMPD e da pastoral do dízimo é: explicar aos fiéis 
cristãos sobre a dimensão bíblica, teológica e espiritual do dízimo , como sinal de gratidão, 
doação e serviço à Deus e à Igreja.A equipe surgiu em Outubro de 2005, da necessidade das 
comunidades dinamizarem o trabalho com o dízimo, e acima de tudo implementar uma visão 
diferente para a conscientização do dízimo hoje. 

Seus principais objetivos são:
 - Oferecer conteúdos atualizados sobre o dízimo e materiais necessários ao trabalho da Pasto-
ral do Dízimo, como: cartões, cartazes, livros e palestras;
 - Criar alternativas de promover conscientização e fidelização dos dizimistas (Novenas, Trí-
duos, Visitação as famílias, Celebração da Partilha etc.); 
 - Contribuir para a formação de agentes para a Pastoral e ajudar na criação da mesma, onde 
não existir;
 - Criar um canal de comunicação e divulgação na Paróquia;
 - Animação de celebrações da partilha, nas festas de padroeiros e onde forem solicitados.

Ações realizadas pela EMPD: 
 - Celebração da Partilha, na Matriz e nas Comunidades; (atualmente)
 - Seminário Paroquial do Dízimo, para agentes da pastoral (2008);
 - Encontro Arquidiocesano da Pastoral do Dízimo (2008);
 - Pré – missão, trabalho Missionário na Comunidade São Pedro Apostolo (2009);
 - Participação, nas Santas Missões Populares na Paróquia Jesus, Maria e José – Cidade de 
Guaiuba (2009);
 - Encontro na área pastoral N. Senhora da Conceição- Messejana (2010)

 
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
 -Produção: Gráfica Nobel
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Aconteceu na Paróquia

Relançamento do BIP

Aconteceu no dia 05 de Março de 2012, na Paróquia Santíssima Trindade a reedi-
ção do BIP - boletim informativo paroquial – 2012; agora, sob responsabilidade 

da PASCOM - Pastoral da Comunicação.
Os membros da PASCOM estiveram presentes em todas as missas do Domingo, na 
Igreja Matriz, para fazer a entrega do jornal a toda à comunidade presente nas cele-
brações.  A distribuição nas Capelas que compõem a Paróquia Santíssima Trindade, 
se fez por meio da coordenação de cada comunidade; Que no sábado 04/03/12, foram 
à sala da PASCOM, para fazer a retirada de seus exemplares. Nosso intuito, em fazer 
a entrega ‘’olho no olho’’ é aproximar cada vez mais a comunidade dos aconteci-
mentos da Igreja. Pedimos desculpas, pelos erros ocorridos na edição Fevereiro e nos 
comprometemos a não repeti-los em edições futuras, estamos trabalhando cada vez 
mais para transformar o BIP num meio de comunicação e informação de qualidade 
à comunidade.

Um Carnaval Diferente!
Uma alegria que não se acaba na quarta-feira de cinzas, o povo de Deus se uniu em oração para desde já 

entregar o santo período da quaresma.

Pré-Carnaval ECC e 
EJC

O dia foi 18 de Fevereiro, e com gran-
de alegria e espírito fraterno os 

membros do ECC e EJC realizaram esse 
alegre evento, no salão da Igreja Matriz, 
com direito a desfi le, fotos dos partici-
pantes (confi ram no site) e banda, tudo 
regado a confetes, serpentinas e claro ao 
som das famosas “marchinhas de carna-
val”. As famílias também tiveram deli-
ciosos pratos a sua disposição tudo mui-
to bem organizado e com um exelente 
atendimento. Houve também os bingos 
para perstigiar os presentes, que com-
pareceram em grande número fazendo 
valer o espírito de família da nossa co-
munidade.

XVII - PROCLAMAR da Comunidade Emanuel 

De 19 a 21 de Fevereiro aconteceu o XVII proclamar, com o tema: ”Se conhecesses 
o dom de Deus, tu lhe pedirias e Ele te daria água viva”. Evento realizado no 

colégio 21 educar, av. João de Araujo Lima (av. N) 1240, na 2ª etapa / José Walter.  
Com muito: Louvor, Pregação, Adoração ao santíssimo, Seminário de vida do Es-
pírito Santo, Cursos, e muita Alegria. Paralelo ao evento no mesmo local teve o Pro-
clamarzinho, evento voltado para crianças de 4 a 12 anos, durante os 3 dias tiveram 
brincadeiras, desenhos, Atividade recreativa de pintura, fantoche, alem da evangeli-
zação por meio de encenações teatrais.As pregações foram feitas por : Carlinhos – CA 
, Fabiano – CA, Fabíola – CA, Fernando Guedes -  CV, Cid Moreira–CA, Flávio – CV, 
no 1º dia (Ezequiel 47,1-12), 2º dia( Jonas 3,1-5), 3º dia( João 4,6-19) 
(*) CA – Comunidade Aliança e CV- Comunidade Vida.

O evento colocou também a disposição para o 
publico cursos com objetivo de colocar o 
conhecimento sobre vários temas como: 
Formação Humana (teologia do Corpo 
baseado no documento do Papa João 
Paulo II), Lectio Divina (Leitura Antiga 
da Bíblia aos modos atuais), Curso sobre 
Adoração conforme os ensinamentos de 
São Pedro Julião Eymard; além do Semi-
nário de vida no Espírito Santo.

para o 

III RENOVAR CEUC Capela Santa Edvirges

Com um intuito de fazer um carnaval deferente e mostrar que o carnaval pode ser 
uma maneira de esta de bem com Deus, a comunidade de Santa Edvirges, atra-

vés de seus colaboradores fi zeram o III renovar. Houve: Louvor, Adoração, Pregação 
e Alegria. Realizou-se nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro 2012 à Rua Ipaumirim nº 375 
Sede da CEUC, no Planalto Airton Sena.

ANUNCIE AQUI
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Aconteceu na Paróquia

Festival de Rock Cristão Músicos Restaurados

Aconteceu nos dias 25 e 26 de Fevereiro de 2012, no CSU José Walter o festival de 
música, pregação e oração “Músicos Restaurados” com o tema: “Sede submissos a 
Deus. Resisti ao Diabo e ele fugirá de vós”. Na ocasião houve um workshop de bateria, 
musicalidade e espiritualidade, com a participação do pregador Danilo Lopes (vocal e 
bateria) e a banda Ceremonya. 

Aula de Formação Específi ca 
CF 2012 - EFOSM
No dia 26/02 foi ministrado pela EFOSM, a formação específi ca sobre a CF 2012, com 
o apoio da Palestrante Dra Elenise, da Equipe de Campanhas da Arquidiocese de For-
taleza e da Equipe de Liturgia Paroquial; foram abordados temas que orientam como 
fazer tornar realidade o objetivo da Campanha da Fraternidade 2012, que tem como 
tema: Fraternidade e Saúde Pública e como lema: Que a Saúde se Difunda Sobre a 
Terra (Eclo 38,8), dentre os assuntos pertinentes destacou-se a explanação da Síntese 
do Texto Base da CF-2012, alem de explicações sobre Saúde e Doença, Saúde e Sal-
vação, Doutrina Social da Igreja e Saúde Pública e A saúde no Brasil e contribuições 
recentes da Igreja;

Bem como houve algumas sugestões de como por em prática, através de ações, as di-
retrizes da campanha: Trabalhar datas ligadas à Saúde, Criar observatórios locais de 
saúde junto a população, Apoiar campanhas permanentes de vacinação e a favor da 
vida, elaborar e promover campanhas contra o uso de drogas, comunicar problemas 
nos serviços de saúde publica junto a ouvidoria do SUS através do Disque Saúde 136, 
etc.

Eleita nova Coordenação 
do Terço dos Homens

No dia 27/02/2012, foram eleitos para o período 2012/2014, o Sr. Francisco José 
Pereira para coordenador e o Sr. Paulo Serafi m da Silva como seu vice, Foram 

eleitos ainda, o Sr. Francisco Ednardo Vieira como 1º Secretário e Sr. Júlio André Por-
tela como 2º Secretário, para o ministério de música, o Sr. Francisco Conrado e o Sr. 
Juracy G. Teixeira como Relações Públicas.  

XV RENOVAR da 
Comunidade Rainha 
da Paz

Nos dias 18 a 21 de Fevereiro, o XV 
renovar da ” Comunidade Rainha 

da Paz”, evento esse realizado  no CIES 
Zélia Correia,  no Planalto Airton Senna. 
Com o tema: “O Senhor é meu Pastor e 
nada me Faltará” Sl 22,1. E muito Louvor 
– Adoração – Alegria – Cura – Pregação 
– Santa Missa. O evento começou com o 
Ofi cio da Imaculada Conceição e em se-
guida um vídeo de nosso pároco falando 
sobre o tema do evento. Foi realizado 
também o “Renovar Kids”. Evento para 
as crianças com brincadeiras, danças, 
e principalmente a evangelização das 
crianças. Participaram como pregadores 
do evento principal: Irmão KAPHAS, Ir-
mãs ANCILA, e MARIA APARECIDA, 
todos da “comunidade Toca de Assis”. 
Abordaram vários sub-temas  como: 
”que não se percam um só pequenino” 
(Mt 18,12-14). “Eu sou o bom Pastor” Jo 
10,1-16. “Vida em Abundância” Jo 10,10 . 
Alem de temas como: “Nunca Desista de 
Deus”, “O  Comprimento da Promessa”.  
Ao fi nal de cada dia foi encerrado com a 
Santa Missa presidida por : 1º dia  Padre 
“Jean”, 2º dia  Padre” Roberto Reinaldo”, 
3º dia  Padre “João B a t i s t a ” . 
Alem de sorteio no fi nal da 
celebração.

1º Retiro de Jovens
“Obra Kadosh” 
 

Foi realizado nos dias 19, 20 e 21 de Fevereiro o retiro dos jovens da ”Obra  Ka-
dosh” no colégio Lima Silva , no Jose Walter . Com o objetivo de mostrar para 

os jovens o carnaval não é só de bebedeiras, e farras; mais uma maneira diferente 
de brincar o carnaval. O evento contou com a participação de aproximadamente 40 
jovens da comunidade, com o tema: “Edifi cados na Alegria, Anunciemos o Amor de 
Deus”. Alem de muito louvor, adoração, palestras e seminário de vida no espírito 
santo. O encontro colocou para os jovens cursos de aprofundamento como: Amor a 
Deus, Senhoria de Jesus, Pecado e Salvação, Promessa do Pai, Atualidades Cristãs. Os 
jovens tiveram ainda uma formação geral com o Irmão Vinicius da comunidade “toca 
de Assis”, e Renato da Comunidade “Corpo Místico” a que veio abrilhantar o evento 
com os temas: “Alma, esposa do Amor”e “Alegria de ser de Deus”.

“Jean”, 2º dia  Padre” Roberto Reinaldo”, 
3º dia  Padre “João B a t i s t a ” . 
Alem de sorteio no fi nal da 
celebração.
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No dia 08 de dezembro de 1870, São José foi declarado Padroeiro da Igreja Católica pelo Papa 
PIO IX, sendo homenageado no dia 19 de março.

Filho do patriarca Jacó, descendente de Davi, foi escolhido para ser o Pai adotivo de Jesus; atra-
vés de um anjo que lhe apareceu em sonho, dizendo que aceitasse e protegesse a Virgem Maria 
e Jesus Cristo.

Entre 30 anos de matrimônio com Maria, São José foi pai, esposo, irmão, amigo, anjo e protetor. 
Homem simples, carpinteiro, ensinou sua profi ssão ao seu fi lho Jesus Cristo; além de ser o pai 
dedicado e adorável de Jesus, também o guiava e o tranqüilizava com conselhos; depois de Ma-
ria, ele era o mais respeitado, ouvido e valorizado por DEUS.

Segundo pesquisadores, acredita-se que sua morte tenha se dado antes da vida pública de Jesus; 
que ele  morreu nos braços de Jesus, tendo à cabeceira Maria a Mãe de DEUS. Não existem Relí-
quias de São José, também nada se sabe sobre o lugar onde foi sepultado.

DEVOÇÃO: São José é santo ofi cial dos católicos e venerado no México e no Canadá.
O culto a São José começou, provavelmente, no Egito e mais tarde no Ocidente, onde hoje alcan-
ça grande popularidade. Em 1955, o Papa Pio XII fi xou o dia 1º de Maio para “São José Operário, o trabalhador”. À São José foi 
conferido o encargo de nos socorrer em todas as necessidades: de defender, proteger e amparar com perene benevolência todos 
os que a ele recorrem.

Matéria da Capa

Festa de São José
Confi ra um breve histórico sobre São José Padroeiro do Ceará, a programação 
dos festejos e da novena em sua homenagem.

Programação dos Festejos
Tema:  “São José, esperança e auxílio na saúde das famílias.”

09 a 19 de Março
Novena: 18h30min – Missa: 19h

As noites serão animadas pelas equi-
pes da gincana, barracas com comidas 

típicas, pescaria, bingos,
 bazar e  animação musical.

09/03 (sexta-feira)
Confi ssão: Pe. Ruy (15h30min)

Hasteamento da bandeira - 18h30min
Liturgia: Liturgia local

Presidente: Pe. Ruy
Co-celebrante: Diácono Sérgio

10/03 (sábado)
Novena: MESC

Liturgia: São Francisco – Planalto
Presidente: Pe. Reginaldo Magalhães

Parte Social: a confi rmar

11/03 (domingo)
Novena: Catequese

Liturgia: Comunidade Matriz
Presidente: Pe. João Batista

Parte Social: a confi rmar

12/03 (segunda)
Terço Misericórdia: Fátima Leite (15h)
Confi ssão: Pe. Roberto Reinaldo (17h)

Novena: Batismo
Liturgia: N.S.Aparecida / Sag. Família

Presidente: Pe. Roberto Reinaldo

13/03 (terça)
Confi ssão: Pe. Jean (17h)

Novena: Terço dos homens
Liturgia: São Pedro / N. Sra Rosário.

Presidente: Pe. Jean Moreno

14/03 (quarta)
Confi ssão: Pe. João Batista (15h30min)

Novena: Grupo de Oração
Liturgia: N. Sra Ssmo Sacramento / Stª 

Tereza D’avila
Presidente: Diácono Rocha

15/03 (quinta)
Novena: Pastoral Familiar

Liturgia: Stº Antonio / Cristo Ressus-
citado

Presidente: Pe. Teodoro

16/03 (sexta)
Novena: Grupo de Rua

Liturgia: Stª Edwirges / N. Sra P. So-
corro

Presidente: Pe. Raimundo)
Parte social: Pe. Ruy

17/03 (sábado)
Novena: Pastoral da Pessoa Idosa

Liturgia:CPP
Presidente: Pe. Litércio
Parte Social à combinar

18/03 (domingo)
Novena: Liturgia

Liturgia: Santa Terezinha
Presidente:  Frei Paulo
Parte Social à combinar

Dia de São José
Presidente: Pe. Josieldo – 08h (manhã)

 Procissão: Se for feriado às 16h
se não, será as 18:30h

Responsável: Liturgia Local
Presidente: Pe. Ruy – 18h ou 20hs
Co-celebrante: Pré Diácono Fransé

19/03 (segunda)
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Especial

Pe.Ruy 08 anos a frente 
da Santíssima Trindade
Nossa homenagem a esse grande sacerdote, que nos ensina com o 
seu jeito simples a caminhar e viver em comunidade.

Em Janeiro de 2004, a Paróquia 
Santíssima Trindade, espera-

va ansiosa pelo seu novo pastor. 
Antonio Ruy Barbosa Mendes de 
Morais, ou simplesmente PE.Ruy 
chegou em meados de Janeiro na 
comunidade, mais sua apresen-
tação ofi cial deu-se apenas em 13 
de Fevereiro, em uma celebração 
realizada na Igreja Matriz, pelo 
PE. Cabral (vigário episcopal da 
região metropolitana III)

Recém chegado da Paróquia N. 
Senhora de Fátima –Sinhá Sabóia 
– em Sobral; Seu 1° compromisso 
ofi cial foi uma reunião extraordi-
nária com o Conselho Paroquial 
Pastoral (CPP), onde seu intuito 
era reunir, entender e estruturar 
as comunidades.

Dentre outras ações para melhor 
funcionamento da Igreja, desde 

sua chegada muitas ações foram realizadas para a melhoria da estrutura 
Paroquial tais como:             

 - Organização das coordenações paroquiais de grupos, movimentos, e 
pastorais;
 - Reavivamento da Cultura Popular, através das Grandes Procissões;
 - Organização das Comunidades nas festas de padroeiros;
 - Criação do grupo dos Coroinhas;
 - Reformulação do MESC (Ministros Extraordinários da Sagrada Comu-
nhão); 

Recentemente, nós da PASCOM temos o previlégio de ter como anima-
dor e cordenador geral este homem que muito tem feito e ajudado a 
pastoral, desde a sua fundação. Com sua liderança, caminhamos fi rmes 
e “perseverantes” como o própio gosta de defi nir o nosso grupo.

PE.Ruy que com seu jeito simples e direto cativou multidões, um homem 
respeitado e admirado por todos, um verdadeiro exemplo de servo de-
dicado que cuida com muito carinho e dedicação do seu rebanho, és um 
exemplo inquestionável para todos nós de UM BOM PASTOR .

Capela em Destaque: São 
José do Itapery

Em 1939, aconteceram as primeiras articulações 
na comunidade sobre a construção de uma 

possível Igreja: São José; motivadas pelo Sr. Her-
menegildo (Presidente do Circulo dos Trabalhado-
res Cristãos – na Serrinha), as famílias da região, 
que formaram a comunidade 70 anos depois, ainda 
tem representantes na assembléia dominical, nas 
pastorais, grupos e movimentos da nossa comuni-
dade; a boa vontade e perseverança foram funda-
mentais para o êxito de nossa caminhada.

Famílias que fazem parte da história 
dessa comunidade: 

Brasilinos (Cosma e Damiana – Grupo de Rua); 
Freitas (Maria de Alencar , Didi e Hilma – Liturgia); 
Lopes (Graça – Ex-coordenadora); Rodrigues (D. 
Lourdes – MESC/Catequista); Felipe (Darc – Cate-
quista); Ferreira (Marinez – Catequista e Denyval 
– Coral); Henrique (Maria da Saúde – Assembléia); 
Frutuoso; Barros; dentre outras.

Foi fundado o circulo dos trabalhadores cristãos 
São José onde a referida Associação funciona-
va na casa da Sra. Maria Barros (presidente) que 
oferecia algumas vantagens como: consultas e en-

terros , todas as famílias tornaram-se sócias.Com 
desenvolvimento e crescimento do bairro, veio a 
necessidade de uma capela, uma vez que os fi éis 
se deslocavam até Parangaba ou Mondubim para 
receberem os sacramentos e participar da Santa 
Missa.Com as bênçãos de Deus e o esforço das fa-
mílias em 19 de março de 1940, foi lançada a pedra 
fundamental da Igreja e o primeiro a celebrar aqui 
foi o Pe. Kiliano, embaixo de um cajueiro que ti-
nha do lado esquerdo onde foi construída a capela, 
hoje tem um telefone público no local.A Igreja re-
cebeu como padroeiro São José, em homenagem á 
Associação, e a mesma pertencendo à paróquia de 
Parangaba.

Agenda das Atividades

Celebração Eucarística: quintas-feiras às 19h30min 
e 2º e 4º domingos às 19h | Celebração da Palavra: 
1º, 3º e 5º domingos às 19h | Adoração ao Santís-
simo: quintas-feiras às 18h30min | Oração da Ma-
nhã: 1º sábado do mês às 6h | Conselho Pastoral 
Comunitário: 2ª sexta-feira do mês às 19h30min
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Especial

Campanha da Fraternidade 2012 
A campanha deste ano repete mais uma vez o tema saúde, vejamos um pou-
co da história para que possamos refletir mais sobre esse importante serviço 
público tão deficiente em nosso país.

Todos os anos no período quaresmal, a Igreja no Bra-
sil nos convida a refletir sobre um tema específico, 

na tentativa de analisarmos os problemas relativos ao 
assunto e debatermos e juntos buscarmos soluções. A 
Campanha da Fraternidade (CF) foi oficialmente lan-
çada no Brasil em 26 de dezembro de 1962, porem al-
gumas dioceses não aderiram de imediato, ate que em 
1964 a CF, tornou-se verdadeiramente nacional.

Este ano refletiremos sobre o tema: FRATERNIDADE 
E SAÚDE e o lema: QUE A SAÚDE SE DIFUNDA SO-
BRE A TERRA (eclesiástico 38,8). Temas envolvendo 
saúde já estiveram presentes em outras Campanhas: 
1981 ‘’ Saúde e Fraternidade’’ e em 1984 ‘’Fraternidade 
e Vida ‘’.

Um dos aspectos que levou a CNBB a escolher mais uma 
vez um tema relacionado à saúde é a crescente demanda de atendimento do SUS 
(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), que atende a população carente do país e que muitas 
vezes devido à falta de recursos não atende essa população com a qualidade que de-
veria. Através da CF 2012 vamos refletir sobre como podemos solucionar o problema 
de saúde no Brasil e juntos buscarmos uma solução para este problema que aflige o 
povo brasileiro para que realmente - A SAÚDE SE DIFUNDA SOBRE A TERRA.

ENTREVISTA

PASCOM- Sobre a pesquisa sobre aten-
dimento do SUS, porque Fortaleza tem 
o 5º pior índice?
Dr Arruda-Precisamos fazer  uma correção:  
a pesquisa foi realizada em 2010, de lá pra cá, 
muita coisa já mudou; Na verdade  a tal pes-
quisa se referia a dificuldade de acesso ao ser-
viço público, mas estamos trabalhando para 
resolver os problemas de acesso no interior, 
assim, melhoramos as coisas na capital.
PASCOM-O Sr. pode citar exemplos?
Dr Arruda-Foi inaugurado em meados 
de 2011 o Hospital Regional do Cariri, um 
hospital de alta-complexidade,  resolvendo  o 
problema no cariri; para a região norte, será 
inaugurado, por ocasião do aniversário de 
Sobral, o Hospital Regional de Sobral.  A Re-

gional Sertão central ganhará em meados do 
próximo ano, iniciando as obras em  março, 
o Hospital Regional de Quixeramobim; Aqui 
em Fortaleza por ocasião da Copa 2014,  será 
construído o Hospital Metropolitano no Anel 
Viário. As UPA´s (Unidade de Pronto Aten-
dimento) e as Policlínicas e os CEO´s  estão 
sendo construídos e ampliados no  interior; 
Por  exemplo: Na região dos Inhamuns já tem 
CEO e Policlínica. muito estamos fazendo, 
porem ainda ha muito pra fazer, - disse ele.
PASCOM-O que falar sobre o atendi-
mento do Hospital Gonzaguinha e do 
posto de saúde?
Dr Arruda-Esse é um problema da rede mu-
nicipal, que tem avançado muito, estão tra-
balhando e terá o apoio do estado, pois serão 

construídos em todo estado 48 unidades de 
pronto atendimento (UPA);também haverá 
melhorias nos Gonzaguinhas e Frotinhas, 
como também nos  postos, as mudanças estão 
chegando, vai melhorar!
PASCOM-O que o Sr pode falar sobre o 
tema da CF 2012?
Dr Arruda-Fiquei muito feliz principal-
mente porque vai gerar discussão, as pesso-
as irão se mobilizar, pensar sobre o assunto, 
melhorar seus hábitos, suas ações, buscar  
a prevenção. O tema em sí, foi muito feliz: 
fraternidade e a saúde pública: tratar o SUS 
com fraternidade! tratar o próximo com fra-
ternidade, melhorar o hoje para as gerações 
futuras!!!

Confira a íntegra dessa entrevista em:
www.paroquiasantissimatrindade.com.br

Confira trechos da entrevista exclusiva concedida a PASCOM pelo 
então atual secretário de Saúde Dr. Arruda.

Fique por dentro!
Tema: Vocação Sacerdotal

 Quem é que o chama para ser padre? 

Jesus nos diz no 
Evangelho: “Não 

fostes vós que Me 
escolhestes, Eu que 
vos escolhi”. A vo-
cação sacerdotal, 
ou o chamado de 
Deus para ser pa-
dre é um mistério 
do Amor de Deus, 

é um Dom do Coração de Jesus, é um tesou-
ro, é algo precioso que Deus concede, não a 
todos, mas somente aos que Ele mais ama. 
Desprezar este dom de Deus seria desprezar 
o próprio Deus. Seria uma grande ingratidão.
Para que serve a vocação?
Para que haja entre nós sacerdotes que cele-
brem a Santa Missa; que batizem as crianças; 
que perdoem nossos pecados, que consigam 
de Deus todos os benefícios de que nós pre-
cisamos. Pela ordenação sacerdotal, o orde-
nado se torna como criança que se joga com 
toda a confiança nos braços do Pai ainda que 
não o veja. Acredita e confia nele porque Je-
sus disse:
‘’Não tenhas medo’’.

Coluna

ANUNCIE AQUI

9918-6050
8536-2067
8841-4419
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Avisos 

Horários de Missas na Matriz
Terça-Feira – 07:00h

Quarta-Feira – 07:00h

Quinta-Feira – 07:00h

Sexta-Feira – 07:00h e 19:00h

Sábado – 19:00h

Domingo – 07:00h, 12:00h, 17:00h e 

19:00h

Todo Dia 13 – 12:00h

Aniversariantes do Mês

A todos os aniversariantes do mês de 
Março de 2012, deixamos nossas 

sinceras felicitações. Deus que conhe-
ce muito bem você, que está lendo essa 
mensagem nesse momento, sabe mais 
do que ninguém de todas as suas angús-
tias, desejos e anseios...fique feliz! pois 
ele sabe que no fim das contas, o plano 
que tem para sua vida, se realizará.Mais 
um ano de vida, de amadurecimento, e 
da presença de Deus, foi ele que te deu 
esse dom que é a vida, e ele está e fi-
cará sempre do seu lado, principalmen-
te hoje, nesse dia feliz! Feliz aniversário 

meu querido(a) irmão! Parabéns!

PASCOM - Santíssima Trindade

Telefones úteis para serviços
de Saúde:

Centro de Saúde da Família José Walter
3433-4918 | 3291-4602
Gonzaguinha do José Walter
3452-9399
SAMU
192
Secretaria de Saúde de Fortaleza
3452-6604

Notícias da Igreja Católica

Nova “Praça do 
Povo” Dom Aluízio 
Lorscheider
Confira essa importante obra, que 
fica localizada na Rua D. Jerônimo 
no bairro Otávio Bonfim.

A Prefeitura Municipal de Fortaleza, 
realizou no dia 28 de fevereiro, às 9 

horas, a inauguração da praça de atendi-
mento do povo da Secretaria Executiva 
Regional I que homenageará o ex-arce-
bispo metropolitano de Fortaleza Carde-
al Dom Aloísio Lorscheider. 

O equipamento foi criado nas Regionais 
com o objetivo de assegurar melhor aten-
dimento às demandas da população. O 
evento contou com a presença da Prefei-
ta Luizianne Linz, do Secretário da SER I 
Dr. Fábio Braga, autoridades, funcioná-
rios e o público de modo geral.

Dom Aloísio tornou-se em 1973 arcebis-
pos de Fortaleza e exerceu a função até 
1995. No Ceará, fez campanha em favor 
da reforma agrária e pelo fim dos confli-
tos de terra no estado.
Em 1994, ao inspecionar as condições de 
um presídio na Grande Fortaleza, foi fei-
to refém pelos detentos. Só foi libertado 
após 18 horas. Quinze dias depois, vol-
tou ao presídio para realizar a cerimônia 
de lava-pés com os presos.
No ano seguinte, passou a ser arcebispo 
de Aparecida (a 167 km de São Paulo), 
exercendo a função de 1995 a 2004. Em 
razão de sua idade, o papa determinou 
sua substituição e o nomeou arcebispo 
emérito de Aparecida.

Local: Sede da Secretaria Executiva 
Regional I – Rua Dom Jerônimo, 20 – 
Otávio Bonfim.
Ao lado da Igreja de Nossa Senhora 
das Dores

Escolhido o novo 
Núncio Apostólico 
para o Brasil
Saiba mais sobre o que é nunciatu-
ra apostólica e sobre o novo núncio 
escolhido Dom Giovanni D’Aniello

A Nunciatura Apostólica acaba de 
informar que o papa Bento XVI es-

colheu o novo Núncio Apostólico para 
o Brasil, sucedendo a dom Lorenzo Bal-
disseri. Trata-se do atual núncio da Tai-
lândia e Camboja e Delegado Apostóli-
co em Myanmar e Laos, dom Giovanni 
D’Aniello.
Dom Giovanni tem 57 anos, nasceu em 
Aversa (Itália), foi ordenado sacerdo-
te em dezembro de 1978. É doutor em 
Direito Canônico. Ingressou no Serviço 
Diplomático da Santa Sé em 1983, tendo 
desempenhado a sua atividade junto às 
Representações Pontifícias do Burundi, 
Tailândia, Líbano, Brasil e Seção para as 
Relações com os Estados da Secretaria de 
Estado, no Vaticano. 
Dom Lorenzo Baldisseri, que foi nome-
ado secretário para a Congregação para 
os Bispos, no Vaticano, escreveu uma 
nota em que agradece ao povo brasileiro, 
e em especial, aos bispos do Brasil por 
sua acolhida. “Ao concluir minha missão 
de Núncio Apostólico no Brasil, confio 
a estas linhas as expressões dos meus 
sentimentos de gratidão a todo o episco-
pado, ao clero e aos fiéis que me acom-
panharam durante estes nove anos aqui 
transcorridos, e por me terem facilitado 
o cumprimento do meu mandato”, disse 
dom Lorenzo.

Mas o que é Nunciatura 
Apostólica?

Uma Nunciatura Apostólica é um alto 
nível das missões diplomáticas da San-
ta Sé, equivalente a uma embaixada. Seu 
titular, o Núncio Apostólico, é, portanto, 
como um Embaixador da Santa Sé no 
país a que foi designado.


