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11 de janeiro de 2013(Sexta- feira) 

 Saída da Paróquia Santíssima Trindade às 20hs  

 Ambientação, acomodação e esclarecimentos sobre dinâmica da assembleia-

Pe.Ruy 

12 de janeiro de 2013(Sábado) 

 MOMENTO FORMATIVO-JOCÉLIO 

Pe. Ruy acolheu Jocélio, secretário da região que foi o facilitador esclarecendo dúvidas 

e apresentando o plano de pastoral da arquidiocese de Fortaleza 2012-2015. 

 Jocélio explicou cada urgência com seus programas e projetos: 

 

1ª urgência Igreja em estado permanente de missão 

2ª urgência Igreja: casa de iniciação a vida cristã 

3ª urgência Igreja: lugar de animação bíblica da vida e da pastoral 

4ª urgência Igreja: Comunidade de comunidades 

5ª urgência Igreja a serviço da vida plena para todos 

 

Após a apresentação das urgências foi proposto que os participantes da 

assembleia se dividissem em 10 equipes para que fossem escolhidas 02 urgências a 

serem vivenciadas pela paróquia santíssima trindade no biênio 2013-2014. Após a 

reflexão das equipes em plenária cada equipe apresentou os seguintes resultados: 

Equipe 01 3ª urgência e 4ª urgência 

Equipe 02 2ª urgência e 3ª urgência 

Equipe 03 3ª urgência e 4ª urgência 

Equipe 04 3ª urgência e 4ª urgência 

Equipe 05 3ª urgência e 4ª urgência 

Equipe 06 1ª urgência e 3ª urgência 

Equipe 07 1ª urgência e 3ª urgência 

Equipe 08 2ª urgência e 3ª urgência 

Equipe 09 3ª urgência e 5ª urgência 

Equipe 10 2ª urgência e 3ª urgência 

 

A 3ª urgência foi escolhida por 09 equipes. Sendo, portanto aprovada para ser 

vivenciada pela paróquia no biênio 2013-2014. 

A 2ª urgência obteve o voto de 03 equipes não representando maioria da 

assembleia e a 4ª urgência obteve o voto de 04 equipes não conseguindo obter a maioria 

dos votos da assembleia. Aconteceu uma votação entre a 2ª urgência e 4ª urgência. O 

resultado da votação foi: 

2ª urgência: 40 votos 

4ª urgência: 67 votos 

01 voto nulo 



 

 Sendo assim no biênio de 2013-2014 trabalharemos as seguintes urgências: 

 

 

 

 

 MOMENTO DE REFLEXÃO ESPIRITUAL SOBRE O ANO DA FÉ- 

PE.RUY 

O ano da fé foi inaugurado pelo Papa Bento XVI no dia 11/10/2012 e se estenderá 

até 24/11/2013. O Decreto URBIS ET ORBIS foi assinado em Roma, na Sede da 

Penitenciaria Apostólica no dia 14 de Setembro de 2012 na Exaltação da Santa Cruz. O 

presente Decreto tem validade unicamente para o Ano da fé. Algumas virtudes teologais 

nos são dadas por Deus através do batismo e das renovações das promessas batismais. 

São elas: A fé, a esperança e a caridade. O credo é a síntese da tradição da fé cristã e dos 

nossos dogmas de fé. Portanto, o ano da fé concentra no credo o resgate da tradição 

cristã e seus dogmas. 

O ano da fé nos sugere: 

 Que façamos uma revisão das verdades dogmáticas da fé presentes no credo. 

 Que nós partilhemos de uma forma piedosa e fervorosa o catecismo da igreja 

católica. 

 Que nós façamos a recitação piedosa de algumas orações: pai-nosso, credo, 

orações de invocação à virgem Maria, orações destinadas aos santos apóstolos 

ou padroeiros. 

 Que nós façamos peregrinações, procissões, visitações a basílicas e santuários. 

 Que nós visitemos de uma forma piedosa a pia batismal em que fomos 

batizados. 

Em nossa Arquidiocese o Arcebispo Metropolitano assinou o decreto, onde o 

mesmo acolhe o Decreto Urbis Et Orbis e orienta  fiéis da Arquidiocese de Fortaleza 

os locais designados para se obter as indulgências relativas ao Ano da Fé: 

1. Catedral Metropolitana – São José e Nossa Senhora da Assunção – Centro, Fortaleza; 

2. Santuário (Basílica Menor) de São Francisco das Chagas – Canindé; 

3. Santuário do Menino Jesus – Chorozinho; 

4. Santuário do Sagrado Coração de Jesus – Centro, Fortaleza; 

5. Santuário de Nossa Senhora de Fátima – Fátima, Fortaleza; 

6. Santuário de Nossa Senhora da Assunção – Nova Assunção, Fortaleza; 

7. Santuário de Adoração Perpétua do Santíssimo Sacramento – Igreja de São Benedito, 

Fortaleza; 

8. Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição – Messejana, Fortaleza; 

9. Igreja Matriz de Bom Jesus dos Aflitos – Parangaba, Fortaleza; 

 

3ª urgência: 
Igreja: lugar de animação bíblica da vida e da pastoral 

4ª urgência: 
Igreja: Comunidade de comunidades 

 

 



 

 Pe.Ruy propôs um mutirão de confissões no ano de 2013 por ocasião do ano da 

fé, para que melhor possamos vivenciá-lo em nossa paróquia. 

 Pe. Ruy anunciou a chegada de um novo padre na paróquia santíssima trindade: 

Padre Sinvaldo que chegará a nossa paróquia dia 02 de fevereiro. 

 

 CONTEMPLAÇÃO DA HISTÓRIA DA NOSSA FÉ COMO PARÓQUIA-

PARTILHA E AVALIAÇÃO 2012. 

Pe. Ruy convidou todas as pastorais para avaliarem a caminhada durante o ano de 

2012 deixando livre para que àquelas que não se sentissem chamadas a avaliar 

pudessem se resguardar para o planejamento do dia seguinte. 

Batismo 

Avaliou de forma positiva este ano ressaltando o 1ª retiro paroquial 

do batismo. Avaliaram também um esvaziamento das pastorais do 

batismo em 2012 e consideraram um desafio para 2013. 

Catequese Falará no planejamento 

Família 
Houve muitos avanços e conseguiram organizar em 2012 a semana 

da família e esperam superar os novos desafios para 2013. 

PASCOM Falará no planejamento 

Pastoral da 

criança 

Consideraram os avanços da pastoral e inclusive ressaltaram o 

terreno que foi doado para pastoral aonde acontece à pesagem das 

crianças. 

Pastoral 

litúrgica 

Fizeram uma avaliação positiva do ano de 2012 ressaltando os 

ganhos: 1º retiro coordenação paroquial da liturgia, mutirão de 

formação litúrgica nas áreas, participação em festa de padroeiros, 

participação na organização do seminário de São Pedro Julião 

Eymard e agradeceram o apoio do Pe.Ruy. 

MESC Falará no planejamento 

Coroinhas 
Aconteceu a formação para novos coroinhas e dia 1º de janeiro 

foram vestidos e enviados ao serviço 23 coroinhas. 

RCC Falará no planejamento 

Legião de 

Maria 

Muitos ganhos foram ressaltados inclusive o fato da cúria do José 

Walter ter trabalhado em comunhão com a cúria de Nossa Senhora 

do Rosário em nível paroquial. 

Vicentinos 
Avaliaram que a pastoral tem um grande desafio, pois precisa 

crescer já que atualmente só existe em cinco comunidades. 

ECC Falará no planejamento 

EJC 
Tem caminhado na graça de Deus e agradece a parceria com os 

casais. 

Leigos 

Sacramentinos 

Atuam na paróquia Santíssima Trindade há 03 anos e estão com 5 

vocacionados. 

COMIP E 

EMPD 
Não tinham representação na assembleia 

EFOSM 

Avaliaram de forma muito positiva o cumprimento do calendário 

de formações específicas a caminhada 2012 e destacaram um 

importante ganho da escola: Estão com 20 alunos que se formaram 

coordenadores. Amanhã apresentarão o planejamento da escola 

para 2013. Lamentam a ausência de alguns conselheiros no 

conselho ampliado da escola considerando como desafio para 2013. 



 

CPP 

Na medida do possível acompanharam os conselhos de 

comunidade e eleições das coordenações de comunidade e 

demonstraram bastante confiança com a eleição das novas 

coordenações. 

CEP 

Destacaram um importante ganho com a economia solidária 

estabelecida desde a implantação do CEP: A aquisição da combe 

da paróquia que servirá a paróquia e já tendo o compromisso de 

servir a liturgia paroquial no 3º domingo do mês nas missas em São 

Francisco do Planalto Cidade Nova. Ressaltaram que três 

motoristas provisoriamente estão a serviço da combe: Sr. Eudes, 

Sr. Wilson, Sr. Damião. 

 MOMENTO CEP COM AS COORDENAÇÕES ELEITAS DAS 

COMUNIDADES E REPRESENTANTES DE MOVIMENTOS E 

SERVIÇOS PAROQUIAIS QUE POSSUEM TESOURARIA. 

Foram tratados assuntos pertinentes ao funcionamento financeiro da paróquia: 

1. Proposta transferencial documental do antigo tesoureiro para o novo 

tesoureiro. 

2. Pedido para que os tesoureiros tivessem transparência na prestação de contas 

mensais nos conselhos de comunidade.  

3. Entrega para cada coordenador do saldo do banco de cada comunidade.  

4. Data do encontro de planejamento do CEP: 01,02 e 03 de fevereiro de 2013. 

5. Reforma da casa dos religiosos sacramentinos em maio. 

6. Construção do novo centro catequético pastoral paroquial em julho. 

 

 ESCOLHA DA NOVA COORDENAÇÃO DO CPP. 

FUNÇÃO NOME 
COMUNIDADE QUANT. DE 

VOTOS 

COORDENADORA Aila Cristo Ressuscitado 57 

VICE-COORDENADORA Celma Matriz 49 

SECRETÁRIA Rosenery Matriz 74 

VICE-SECRETÁRIA Mª Janes Sagrada Família 50 

 

 

 

13 de janeiro de 2013(Domingo) 

Planejamento Paroquial I- Elaboração da Agenda 

Paroquial 

 
 

-Entrega do calendário paroquial do batismo, foto do retiro paroquial de liturgia e 

agenda de brinde para cada comunidade. 



 

 

-Apresentação das datas definidas pelo Pe.Ruy para o calendário paroquial 2013: 

 

MÊS 
DIA DO 

MÊS 
ATIVIDADES 

JANEIRO - 
Curso de gestão eclesial básica II-Será um seminário intensivo 

(final de semana a decidir) 

FEVEREIRO 

01 Reunião Ordinária do CPP-Matriz 

04 202 anos do Nascimento de S. Pedro Julião Eymard 

05 42 Anos da Criação da Paróquia Santíssima Trindade e Retorno 

das aulas da EFOSM 

13 Abertura da CF-2013(Quarta-Feira de Cinzas) 

25 Reunião preparatória de organização da ordenação presbiteral do 

Diácono Gledson Martins 

MARÇO 

13 1º Tríduo Eucarístico Vocacional - ÁREA SANTA EDWIGES-

Capela Santa Edwiges-19hs30min às 21hs00min  

14 1º Tríduo Eucarístico Vocacional-ÁREA SANTÍSSIMA 

TRINDADE-Matriz-19hs30min às 21hs00min 

15 1º Tríduo Eucarístico Vocacional-ÁREA SÃO JOSÉ-Capela São 

José-19hs30min às 21hs00min 

16 Ordenação do Diácono Gledson Martins-Capela Cristo 

Ressuscitado-19hs00min 

MAIO 17 a 26 Festejos da Santíssima Trindade 

JULHO 
30 Início do Tríduo Festivo em honra a S.Pedro Julião Eymard 

31 Segundo dia Tríduo Festivo em honra a S.Pedro Julião Eymard 

AGOSTO 
01 Terceiro dia Tríduo Festivo em honra a S.Pedro Julião Eymard 

02 Festa de São Pedro Julião Eymard 

SETEMBRO 
04 a 06 Tríduo Bíblico Eucarístico 

06,07 e 08 XX ECC Paróquia Santíssima Trindade 

NOVEMBRO 
1 a 15 Assembleia das Comunidades da Paróquia Santíssima Trindade 

15,16 e 17 IX EJC Paróquia Santíssima Trindade 

DEZEMBRO 1 a 15 Assembleia das Áreas em Nível Paroquial 

 

Data da próxima Assembleia Paroquial: 10,11 e 12 de janeiro de 2014. 

 

Planejamento Paroquial II- Propostas a serem votadas 

 

 
 PASTORAL DA LITURGIA (Leonardo) 

 

PROPOSTA RESULTADO 

Realização de um Show vocacional no 

dia 17 de agosto na capela Cristo 

Ressuscitado 

Aprovado por unanimidade 

Curso de música para liturgia-

Facilitador: Estênio + 02 pessoas-

Matriz 

Aprovado por unanimidade 

 

 

 



 

 

 
 PASTORAL CATEQUÉTICA PAROQUIAL (Roniery) 

 

-Rever a proposta da FUNPAC no encontro de planejamento do CEP: 01,02 e 03 de 

fevereiro de 2013. 

 

-Pe. Ruy esclarece que só receberá as espórtulas de crisma com as fichas dos 

crismandos e após uma semana da realização da crisma as comunidades deverão 

entregar na Matriz as fichas juntamente com as espórtulas. 

 

Obs: Os crismandos que não puderem pagar a taxa , a capela deverá fazer uma 

declaração por escrito em papel timbrado, assinado pela secretária paroquial e o 

Pe.Ruy. 

 

 
 PASCOM (Daniel,Wilson) 

 

A pastoral entregou para cada coordenador de comunidade o planejamento de 2013. 

 

PROPOSTA RESULTADO 

Cada tesouraria de comunidade assumirá 

a parcela mensal do BIP 
Não aprovada 

Cada comunidade conseguirá um 

patrocinador no valor de R$70,00 

para o BIP e um representante da 

capela deixará na tesouraria da 

matriz mensalmente. 

Aprovado  

Assinatura pessoal do BIP a R$0,52 Não aprovada 

Permitir o acesso livre da imprensa 

PASCOM nos retiros, festejos, eventos 

e passeios sem pagar taxa. 
Aprovado por unanimidade 

 

 ECC 

 

PROPOSTA RESULTADO 

1. Que no ano de 2013 os encontros 

fossem itinerantes, cada comunidade 

receberá os encontristas buscando maior 

integração e resgatando casais afastados. 

Aprovado por unanimidade 

 

 EFOSM (Marinez) 

 

PROPOSTA RESULTADO 

1. Deslocamento das aulas da EFOSM 

no 2º semestre em virtude da reforma da 

Matriz-Sugestão: Cristo Ressuscitado ou 

Sagrada Família 

Aprovado por unanimidade CAPELA 

SAGRADA FAMÍLIA 

2. Reajuste da Taxa da EFOSM Aprovado por unanimidade 



 

 A Escola pede que esse ano possa trabalhar com ECC e EJC para melhor 

evangelização e assembleia também aprovou a ideia por unanimidade. 

 

 

 BATISMO (Iracema) 

 

A pastoral dará continuidade ao reavivamento das pastorais do batismo visitando as 

comunidades. 

 

 MESC (Rosenery) 
 

Propostas serão analisadas no retiro do CPM nos dias 19 e 20 de janeiro de 2013. 

 

 SACRAMENTINOS 
 

PROPOSTA RESULTADO 

Adoração no 2º sábado de cada mês  

Receber comunhão em duas espécies  

Conhecimento dos Sacramentinos em 

todas as comunidades 
 

 

 COMUNIDADE NOSSA SENHORA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO 
 

PROPOSTA RESULTADO 

Seu Cacá propôs a realização de uma 

missa na capela em homenagem a 

padroeira nos dias 13 de cada mês. 
Aprovado por unanimidade 

 

 
 AVALIAÇÃO DA ASSEMBLEIA 

 

 Entregar a equipe de secretaria uma avaliação do que foi bom e o que 

poderia ser melhor acrescentando sugestões. 

 

 Dona Francisca Pérsico informa que esse ano não poderá ficar 

responsável pela confecção da agenda paroquial, mas se compromete a 

ajudar na revisão. 

 A PASCOM se compromete em confeccionar as agendas, solicitando 

apenas que 02 pessoas se comprometam em ajudar. 

 

 

 

ORAÇÃO FINAL E RETORNO A PARÓQUIA 


