
Arquidiocese de Fortaleza 

Região Episcopal Nossa Senhora da Conceição 

Paróquia Santíssima Trindade 

SÍNTESE ASSEMBLEIA PAROQUIAL 2012 

Local: Casa de Retiro Diácono Calby-(Eusébio-Aquiraz) 

Data: 13,14 e 15 de Janeiro de 2012 
 

A assembléia iniciou seus trabalhos na manhã do dia 14 de janeiro de 2012 com um momento orante 

estruturado pela equipe litúrgica. 

Logo depois a equipe de animação realizou um momento dinâmico de descontração. 

Pe.Ruy colocou que a assembléia está dividida em 3 momentos: 

 Contemplação 

 Confraternização 

 Planejamento 

 

Pe.Ruy fez uma leitura da programação da assembléia e antes de apresentar os programas e projetos da 

arquidiocese de Fortaleza meditou sobre o papel do coordenador e das lideranças abordando o 

texto:”Coordenador de Pastoral:Aquele que serve com alegria”. 

 

Logo em seguida Pe.Ruy pediu que fosse feita uma leitura silenciosa dos Programas e Projetos da 

Arquidiocese de Fortaleza.Duas urgências já foram escolhidas e aprovadas pela arquidiocese e devem ser 

trabalhadas pelas paróquias.São elas: 

 

PRIMEIRA URGÊNCIA: IGREJA EM ESTADO PERMANENTE DE MISSÃO 

SEGUNDA URGÊNCIA: IGREJA CASA DE INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ 

 

 

PRIMEIRA URGÊNCIA: IGREJA EM ESTADO PERMANENTE DE MISSÃO 

Pe.Ruy colocou que todas as dioceses do Estado do Ceará(REGIÃO NORDESTE) devem promover a ação 

missionária e realizar formações voltadas para as práticas de missão e sobre missiologia utilizando assim 

uma ação refletida pois muitas vezes promovemos a missão mas no falta reflexão.Tendo em vista essas 

questões a Arquidiocese de Fortaleza formou uma comissão para capitanear a catequese missionária. 

 

Mônica 

Pe.Wadson 

Pe.Luiz Satorel 

FAC 

Setor Juventude 

 

PASSOS PARA VIABILIZAR ESSA URGÊNCIA (EIXOS): 

I-FORMAÇÃO PARA MISSIONÁRIOS PAROQUIAIS 

II-MISSÃO JOVEM 

III-CURSO ARQUIDIOCESANO DE MISSIOLOGIA 

IV-MISSÃO NA FAMÍLIA 

 

SEGUNDA URGÊNCIA: IGREJA CASA DE INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ  

 

Pe.Ivan 

Dona Rosélia 

Dona Mônica 

Pe.Glailson 

Francisco Furtado 

Ilda Xavante 

Maria Erivan 

ESPAC 

 

COORDENADORES DO PROJETO MISSIONÁRIO 

COORDENADORES DO PROJETO DE INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ 



PASSOS PARA VIABILIZAR ESSA URGÊNCIA (EIXOS): 

V-CURSO SOBRE O RICA 

VI-IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PARA OS NÃO EVANGELIZADOS 

VII-ENCONTRO DE APROFUNDAMENTO NA FÉ 

 

Pe.Ruy explicou que se faz necessário suscitar essas urgências durante o planejamento da Assembléia 

Paroquial 2012 e pediu para que durante os trabalhos de planejamento escolhêssemos pelo menos um 

projeto de cada urgência apresentada. 

 

PLANEJAMENTO VOTAÇÃO PROGRAMAS E PROJETOS DA ARQUIDIOCESE DE 

FORTALEZA ABRAÇADOS PELA PARÓQUIA SANTÍSSIMA TRINDADE NO ANO DE 2012 

 

EQUIPE PROJETO ESCOLHIDO 1º 

URGÊNCIA 

PROJETO ESCOLHIDO 2ª 

URGÊNCIA 

1 I e III V 

2 III V 

3 IV VI 

4 II V 

5 I V 

 

PROJETO ESCOLHIDO 1º URGÊNCIA 

PROJETO I - FORMAÇÃO PARA MISSIONÁRIOS PAROQUIAIS (Especificando os trabalhos de 

formação envolvendo a missiologia)- Aprovado com 56 votos para acontecer no segundo semestre 

 

PROJETO ESCOLHIDO 2ª URGÊNCIA 

PROJETO V- CURSO SOBRE O RICA- Aprovado por unanimidade 

 No dia 19(de 15hs as 18hs) e 20(de 08:30h as 11:30h)  de maio de 2012 acontecerá uma Formação 

Específica da EFOSM que será uma introdução para o seminário sobre o RICA que funcionará como 

um aprofundamento dos conhecimentos adquiridos na formação específica. 

 A reunião do CPP do dia 04/02/2012 terá como primeiro ponto de pauta a decisão da data que 

acontecerá o seminário de aprofundamento sobre o RICA no segundo semestre. 

 

 

CONTEMPLAÇÃO DA CAMINHADA DA PARÓQUIA EM 2011 
 

 

DIVISÃO EM 5 EQUIPES PARA REFLEXÃO E DESCRIÇÃO DA PARTILHA DOS GRUPOS 

 

 

EQUIPE 5 

 Necessidade de formações para agentes de pastoral da paróquia e incentivar para que eles sejam 

multiplicadores na pastoral de origem 

 Avaliação positiva da missão no Planalto Cidade Nova 

 Sugestão: Dia D para visitação das Áreas 

 Trabalhar a organização da Pastoral do Batismo em nível Paroquial com formações para os membros 

 Catequese Crismal (Ver questão pendente dos catequistas de crisma que ficou pendente na 

assembléia que aconteceu na Capela Sagrada Família de Nazaré) 

 Eleição para as coordenações COMIP, ÁREA SÃO JOSÉ e BATISMO PAROQUIAL 

 Formação para coroinhas (meninos e meninas) 

 Pastoral Social (A paróquia promoveu uma formação sobre Ação Social, mas faltou continuidade) 

 Presença do CPP nas reuniões dos conselhos de comunidade (Somente 1 comunidade da equipe 

partilhou a presença dos religiosos sacramentinos no conselho de comunidade) 

 

 



EQUIPE 4 

 Avaliação positiva da missão no Planalto Cidade Nova 

 Família e Juventude (Congresso da Juventude não foi muito divulgado e faltou planejamento para 

formação dos jovens 

 Sugestão: Criação da Pastoral da Juventude 

 Batismo ficou muito a desejar por falta de coordenadores em nível paroquial e a equipe sugeriu que 

fosse feito um reavivamento do batismo paroquial com a escolha de novos coordenadores 

 Acompanhamento dos religiosos na pastoral do batismo paroquial 

 Reavivamento dos coroinhas e formação para novos coroinhas (meninos e meninas), pois os meninos 

esmoreceram por falta de acompanhamento 

 Pastoral social ficou a desejar 

 Mais acompanhamento do CPP, pois os conselhos de comunidade receberam visitas mas depois a 

coordenação foi ficando cansada de acompanhar os conselhos 

 

EQUIPE 3 

 

 Missão avaliada de forma positiva, mas poderia ter acontecido um maior planejamento de formação 

para os missionários 

 Na área de Formação a paróquia contou com muitos avanços, mas pediu maior destaque em 2012 

para formação no campo de Relações Humanas 

 Juventude precisa de mais eventos voltados para os jovens 

 Para a família precisa ser maior divulgada a Semana da Família e a Carreata da Família 

 Revitalização da Pastoral do Batismo com a mudança de coordenação 

 Resgatar o projeto dos coroinhas e trabalhar em parceria com a catequese 

 Foi muito bem trabalhada a equipe litúrgica, mas seria bom se fosse trabalhado em 2012 retiros 

coletivos da liturgia incluindo todas as liturgias da paróquia e também confraternização coletiva da 

liturgia paroquial 

 Curso de Gestão Eclesial foi bom, mas poderia ser mais trabalhado a formação humana 

 Social: É preciso apenas sintetizar os trabalhos sociais que já existem nas diversas pastorais da 

paróquia 

 Trabalhar mais pelo terreno que foi doado para Pastoral da Criança para construção do Centro Social 

Paroquial Dra Zilda Arns 

 Coordenação do CPP e religiosos sacramentinos precisam acompanhar mais os conselhos de 

comunidade fazendo uma escala para visitar os conselhos 

EQUIPE 2 

 Propõe pós-missão no Planalto Cidade Nova com todas as comunidades em nível paroquial 

 Maior divulgação da Pastoral Familiar 

 Implantação da Pastoral da Juventude 

 Formação para coroinhas 

 Acompanhar para que todas as comunidades caminhem com a liturgia paroquial 

 Dar continuidade aos trabalhos em prol do Centro Social Paroquial Dra Zilda Arns 

 Acompanhamento do CPP e religiosos sacramentinos nos conselhos de comunidade 

 Trabalhar para que a escala de confissões que foi feita o ano passado seja colocada em prática 

 Divulgação dos casamentos comunitários 

 Reavivamento do Terço dos Homens em nível paroquial 



EQUIPE 1 

 Com relação a Juventude foi avaliada a dificuldade do EJC em representações de todas as 

comunidades e propõe que seja reunido um núcleo da juventude paroquial para que aconteça uma 

união das expressões jovens da paróquia 

 Formação: Dificuldade em nível de área devido à falta de coordenadores de pastorais nas áreas 

 Fortalecer e criar novas formações em nível paroquial 

 Acompanhamento de um religioso na pastoral do batismo paroquial 

 Coroinhas fazem muita falta é preciso formação para novos coroinhas (meninos e meninas) 

 Aspectos administrativos: Acompanhamento dos religiosos nos conselhos de comunidade 

 Reavivamento da EMPD 

 

ENCAMINHAMENTOS DAS DECISÕES FRUTOS DAS PARTILHAS DAS EQUIPES 

 

1. Reorganização da pastoral do batismo em nível paroquial 

 Será escolhido um leigo para prestar assessoria à pastoral do batismo paroquial (O leigo será 

escolhido pelo Pe.Ruy e coordenação do CPP(Aprovado por unanimidade) 

 Convocação de uma assembléia em nível paroquial para eleição de uma nova coordenação 

para o batismo. (Aprovado por unanimidade)  

           2. Reavivamento e formação para novos coroinhas (meninos e meninas) 

          2.1 - Período de inscrições 

 Inscrições programadas para o mês de março de 2012 e contará com a ajuda da PASCOM 

para confecção das fichas de inscrição e contará com os seguintes critérios para escolha dos 

candidatos: O Jovem precisa ser batizado, ter recebido o sacramento da eucaristia, idade 

máxima de 18 anos e ter vivência religiosa. (Aprovado por unanimidade)  

          2.2 – Responsáveis pelo acompanhamento 

 Cada área deve indicar 2 nomes para acompanhar os coroinhas e trazer a indicação na 1ª 

reunião do CPP do ano de 2012 no dia 04/02/2012 na igreja Matriz.Com a formação do 

núcleo dos responsáveis pelos coroinhas o Pe.Ruy irá formar os 6 escolhidos. 

 (Aprovado por unanimidade)  

 A formação com os candidatos acontecerá no mês de abril de 2012.  

(Aprovado por unanimidade)  

           3. Área São José (Coordenação) 

           3.1- Perspectivas 

 Caminhos para reflexão das duas comunidades: São José e Nossa Senhora Aparecida 

 Convocação de uma Assembleia para eleição de uma coordenação para Área São José. 

 Refletir se decidem acolher a proposta da coordenação do CPP para que a Capela São José 

seja incorporada Área Santíssima Trindade e a comunidade Nossa Senhora Aparecida seja 

incorporada a Área Santa Edwiges tendo como ponto de partida para reflexão até que ponto a 

história da Área São José acabou com a saída das comunidades que agora são de outra 

paróquia.  

 Pe.Ruy marcará uma reunião com Frei Clévis e o vigário episcopal para ter a certeza se o 

território próximo ao Itapery pertence a Paróquia Santíssima Trindade. 



          4. Rodízio da coordenação do CPP e religiosos sacramentinos nas reuniões ordinárias dos 

conselhos de comunidade. 

 O rodízio é possível para a coordenação do CPP, mas para os religiosos sacramentinos somente é 

possível a presença do Pe.Ruy pois devido a idade e a saúde fragilizada do Pe Teodoro é necessário 

que o Diácono Rocha preste assistência e cuidados diretamente ao Pe.Teodoro não sendo possível 

que ele se ausente por muito tempo e o Pe. João Batista optou em ficar responsável pelo 

acompanhamento somente de missas, casamentos, batizados, confissões e visitas aos enfermos. 

 5. Passos para unificação da Juventude Paroquial-Convocação das expressões jovens da paróquia: 

 

 

6. Encaminhamentos para o centro de ação social paroquial Dra Zilda Arns. 

(PONTO DE PAUTA DA REUNIÃO CPP 04/02/2012) 

7. Revitalização das expressões missionárias COMIP e EMPD. 

(PONTO DE PAUTA DA REUNIÃO CPP 04/02/2012) 

 

ENCAMINHAMENTOS: 

 

 LEIGOS SACRAMENTINOS 

Proposta de realizar um lucernário animado pelo Pe.Marcelo(sacramentino)-Proposta será encaminhada 

para decisão no CPM e depois repassado em CPP. 

 LITURGIA PAROQUIAL 

     Repassou o calendário para 2012 que foi projetado em um retiro paroquial de liturgia e uma escala para 

missas no Planalto Cidade Nova no 3º domingo de cada mês às 17hs, lembrando que as comunidades 

escaladas deverão arcar com a infra-estrutura e a COORDENAÇÃO DO CPP deverá entrar em contato com 

Seu Coelho para comunidade local oferecer apoio em relação ao som para as missas. Lembrando que as 

comunidades escaladas deverão se reunir para programar a liturgia e a indicação do MESC. 

 

 SEMINÁRIO SOBRE SÃO PEDRO JULIÃO EYMARD 

  O Tríduo festivo em honra a São Pedro Julião Eymard acontecerá nos dias 31 de julho, 01 de agosto (nas 

comunidades com palestras eucarísticas contando com o apoio dos leigos sacramentinos) e 02 de agosto de 

2012(Na Matriz com a missa). 

 

 

 

Kairós, Cadosh, EJC, Catequese Paroquial, Coord. Liturgia Capela Sta. Edwiges,Coord. Liturgia 

Sta. Tereza D’Ávila,Coord. Liturgia N. Sra. do Rosário,Coord. Ministério Jovem Rainha da Paz 

Sedentos da Misericórdia (ACEUC), JOAC (Nossa Senhora do Rosário) 
 

 



 SOLICITAÇÕES DE MISSA 

  A comunidade de Santa Edwiges solicita que as missas do dia 16 de cada mês que já acontecem na 

capela há alguns anos seja responsabilidade dos religiosos sacramentinos sendo incluso no calendário 

paroquial de missas. (APROVADA PELA ASSEMBLEIA)  

A comunidade de São José solicita que seja incluso no calendário paroquial missas no 3º domingo de 

casa mês pela manhã e Pe.Ruy lançou uma contra-proposta para que aconteça na comunidade missas 

no 4º domingo de cada mês pela manhã. (APROVADA PELA ASSEMBLEIA)  

 CATEQUESE CRISMAL 

Recomeço das crismas em nível paroquial: 

Proposta 01-PERMANECER COM A DECISÃO DE QUE AS INSCRIÇÕES DE CRISMA SOMENTE 

ACONTECERÃO EM JANEIRO DE 2013. (Não Aprovado com 30 votos) 

Proposta 02-REALIZAR EM TODA PARÓQUIA INSCRIÇÕES DA CRISMA EM JULHO E AGOSTO 

DE 2012 E INICIAR AS TURMAS DE CRISMA NO 1º SÁBADO OU 1º DOMINGO ÚTIL DE 

SETEMBRO. (Proposta Aprovada com 35 votos) 

2votos foram nulos e a formação será de 2 anos.As inscrições para catequese crismal terão como critério a 

idade de 14 e 6 meses. 

 EFOSM  

A escola de formação entregou seu calendário de atividades para o ano de 2012 e entregou também 

as fichas de inscrição para que os coordenadores de comunidade indiquem dois conselheiros para compor o 

conselho ampliado da escola, as fichas deverão ser entregues até o dia 09 de fevereiro de 2012. As 

comunidades também receberam fichas para matrícula de novos alunos de acordo com a procura dos alunos 

de cada comunidade pela escola, as fichas foram distribuídas sendo 110 entre as comunidades, 20 reservadas 

aos movimentos e expressões missionárias e 20 fichas na secretaria da EFOSM. Sendo distribuído um total 

de 150 fichas. As inscrições acontecerão as 3ª feiras e 5ª feiras das 18:30hs as 20:30hs de 17 de janeiro de 

2012 a 16 de fevereiro de 2012 na secretaria da EFOSM com a Marinês,Taxa R$5,00 por pessoa e a aula 

inaugural acontecerá dia 26 de fevereiro de 2012 sobre CF-2012 de 08:30hs as 11:30hs. 

 

 

   

 

 

 

 


