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Mês Missionário
Outubro

As Matérias escolhidas para o especial desse mês de outubro, tem 
como objetivo, lhe convidar a conhecer verdadeiramente a Cristo para 
assim, se tornar também um missionário de sua mensagem!
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  Adentramos no mês missionário e bendizemos o 
testemunho de tantos homens e mulheres que entrega-
ram suas vidas ao Senhor da messe e Pastor do rebanho 
em prol da promoção do evangelho de N. Senhor Jesus 
Cristo. 
  Pelo sacrifício dos mártires, semente de novos cris-
tãos, através da generosidade e abnegação de tantos 
missionários(as), no esforço pedagógico da inculturação 

a Mãe igreja convoca, anima e envia seus fi lhos(as) para o anúncio da verda-
de e valores do Reino de Deus, fundamentados no evangelho e na dinâmica 
autruísta do “meu cansaço a outros descanse...” em prol da construção da 
civilização do amor.
  Com S.Francisco Xavier e S. Terezinha do menino Jesus, patronos das 
santas missões de nossa igreja católica, reconhecemos que missão sem ação e 
contemplação contínuas não geram frutos da graça salvífi ca libertadora, pois 
a alegria no Senhor é a fonte rejuvenescedora dos que encontram no Evange-
lho sua alegria de viver, servir e anunciar a Boa Nova da paz aos homens. 
  Existe um adágio que diz : “ um missionário triste , uma triste 
missão.”Revistamo-nos pois neste mês das santas missões da alegria que 
brota do evangelho, do  ardor e do vigor como ações motivadoras do Espíri-
to de Deus em nós, da comunhão e participaçào eclesial geradora de uni-
dade na diversidade, simplicidade e solicitude dos autênticos discípulos de 
Jesus, como incansáveis promotores da fraternidade, justiça e paz.
  Há um canto da nosso hinário pastoral que assim nos diz: “ Vai, vai mis-
sionário do Senhor, vai trabalhar na messe com amor. Cristo também man-
dou anunciar, não tenhas medo de evangelizar...” Desejo a todos os nossos 
leitores, parceiros e fi éis contribuintes dizimistas que apoiam e sustentam a 
impressão do nosso BIP, que encontrem nele um veículo missionário que se 
traduza no próprio lema da Pascom; Comunicar é Evangelizar ! Que assim 
nos sintamos cada vêz mais corresponsáveis em valorizar, divulgar e acredi-
tar na missão do BIP em nossa paróquia.

Meu abraço e bênção de Pastor!

Seremos fortes sendo fraternos.

Pe. Antonio Ruy Barbosa Mendes de Moraes.sss

Outubro

16/10 - ECC Retiro (16 a 18/10)
17/10 - Festa do dia das Crianças - 
Matriz
17/10 - Homenagem às crianças da 
capela NS do Santíssimo Sacramento
18/10 - EJC Gincana
24/10 - Legião de Maria, encontro 
Mariano com a comunidade
26/10 - Missa 30 anos da Pastoral da 
Criança - Matriz
26/10 - Inscrições para o encontro 
de noivos - Matriz. | Semana Missio-
nário capela Santa Edwirges

Novembro

05/11 - Assembléia Capela Nossa Se-
nhora Perpétuo Socorro
07/11 - 11º EXALTAI – Capela Nossa 
Senhora do Santíssimo Sacramento
08/11 - Assembléia Capela Santa 
Edwiges
08/11 - Assembléia Capela Santa Te-
resa D’Ávila
09 e 16/11 - Inscrições para encon-
tro de noivos – Matriz 
13 e 14/11 – Assembléia Capela Nos-
sa Senhora do Rosário
13 a 15/11 – XI EJC
14/11 - Legião de Maria – Encontro 
com legionários auxiliares
15/11 - Missão ação de graças pela 
1ª Eucaristia - Matriz
15/11 - Assembléia da Área Santa 
Edwiges
17/11 - Encontro paroquial do MESC
21 e 22/11 - Preparação encontro de 
noivos – Matriz
22/11 - 1ª Eucaristia - Matriz
28 e 29/11 - LOUVA CRISTO CEUC

Maiores Informações
(85)3291-1835 

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

Agenda Paroquial



Bip - Boletim Informativo Paroquial - Outubro de 2015 3

Conhecendo São Pedro
Julião Eymard

Terço da Divina 
Misericórdia

Pedro Julião Eymard nasceu em 
uma pequena cidade francesa, fin-
cada entre as montanhas, chamada 
La Mure d’Isère, a 04 de fevereiro 
de 1811.
Mesmo não tendo conhecido seus 
números irmãos , 10 no total, por 
conta das mortes prematuras, era o 
quarto filho do segundo casamen-
to do viúvo Julião Eymard com a 
jovem Maria Madalena Pelorse.
Logo aos 13 anos, manifestou o 
desejo de ser padre. Muito lutou 
para isso: enfrentou a oposição do 
pai, a dificuldade em estudar, hu-
milhões  e desprezos, a morte da 
mãe, a precariedade da saúde...
Por cinco anos   foi sacerdote se-
cular, conseguiu realizar  o desejo 
de “celebrar ao menos uma missa 
antes de morret”. Depois se tornou 
padre marista e ficou na congrega-
ção por 17 anos, até a fundação de 
suas comunidade eucarísticas.
Fundou a obra da adoração perpe-
tua e duas congregações religiosas: 

Padres do Santíssimo Sacramento e 
Servas do Santíssimo Sacramento.

“Para ser mosaico é preciso ser pedaço 
para ser feliz é preciso ser inteiro”.
São  Pedro Julião Eymard

Texto elaborado por Rosenery Rego – Leiga Sa-
cramentina Cenáculo Santíssima Trindade

Capela Sagrada Família

Há pelo menos 8 anos,nos 365 
dias do ano pontualmente as 15:00h 
um grupo de pessoas se reúnem na 
capela Sagrada Família para juntas 
rezarem   o terço da Divina Mise-
ricórdia, onde vários testemunhos 
se apresentam em agradecimento  
por diversas causas, como curas 
depressivas, de cirurgias, empre-
gos, reabilitação espiritual da pes-
soa humana, etc.
A pedidos de irmãos da comunida-
de o grupo visita famílias para em 
suas casas rezarem o terço.
Venha  e participe conosco, o mila-
gre ainda existe!

12 de Outubro

João, Felipe e Domingos eram 
pescadores, quando, em outubro 
de 1717 o Governador de Minas e 
São Paulo, Dom Pedro de Almei-
da Portugal, o Conde de Assumar, 
veio visitar a cidade de Guaratin-
guetá. Então foi pedido aos três 
pescadores que conseguissem 
muitos peixes para serem servidos, 
no jantar, ao Conde de Assumar e 
seus amigos. Mas, era uma época 
muito ruim para a pesca.
Os três pescadores desceram  o rio 
Paraíba, acompanhando a corren-
teza. Jogaram a rede muitas vezes, 
mas nada conseguiram pescar.
Chegando ao Porto Itaguaçu, lan-
çaram novamente a rede e senti-
ram que haviam pescado alguma 
coisa. Surpresos viram que era o 
corpo da Imagem da Senhora da 
Conceição.
Lançando a rede mais abaixo, uma 
surpresa! Uma cabeça de uma Ima-
gem e que se encaixava direitinho 
no corpo da Imagem achado pri-
meiramente.
Embrulharam as duas partes da 
imagem em um pano e guardaram, 
com muito cuidado, no fundo da 
canoa.
Com o crescimento do número 
de devotos, em 1834, iniciou-se a 
construção da primeira Basílica e, 
em 1955 começou a ser construída 
a Grande Casa da mãe Aparecida, 
o Santuário Nacional, que hoje re-
cebe 10,5  milhões de devotos to-
dos os anos.

Nossa Senhora Aparecida protege, 
acolhe e ampara seus fiéis. 
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Estamos em uma sociedade que 
quase não valoriza o acolhimento, 
o encontro, as visitas, a presença 
amiga e etc. Por isso antes de tudo 
para sermos bons discípulos e mis-
sionários nos dias de hoje é preci-
so um encontro pessoal com Jesus 
Cristo, o Mestre. Aprendendo com 
Ele a acolher, pensar, falar, ouvir 
e agir seguindo seu exemplo. Até 
podemos afirmar que já estivemos 
este encontro no batismo, mas é 
muito pouco de paramos neste sa-
cramento que abre as portas para 
a missão. 

Quando nos referimos ao encon-
tro com Jesus Cristo não se tra-
ta de um encontro qualquer, mas 
sim de uma experiência iluminada 
pela Palavra de Deus que a pessoa 
tenha uma verdadeira conversão, 
mudança de vida desde a forma 
de pensar até ao agir. No cotidia-
no de nossas vidas estamos sempre 
diante de situações que precisamos 
reconhecer a necessidade de serem 
superadas e termos a coragem de 
deixar para trás tudo aquilo que 
não nos ajuda a crescer como ser 
humano. No entanto não devemos 
ficar só na mudança já que nos fez 
bem e sim nos tornarmos discípu-
los, imitadores de Cristo e teste-
munharmos para que outras pes-
soas também tenham um encontro 
pessoal com Cristo e esta corrente 
não seja quebrada. Quando temos 
um verdadeiro encontro com Cris-
to jamais permanecemos como an-
tes. Pelo contrário, ousamos e nos 
lançamos neste grande campo de 
missão que é a sociedade com seus 
contra valores.
Existindo estes passos anteriores 
chegamos a uma comunidade de 
seguidores de Cristo. Ou seja, cada 

Ser Missionário Hoje

um vivendo unidos buscando o 
mesmo objetivo nas paróquias, nas 
comunidades, nos grupos, vamos 
tonando a construção do Reino 
de Deus uma realidade em nosso 
meio.  
Em minhas leituras encontrei uma 
afirmação que merece ser destaca-
da. Ela define o missionário como 
“um embaixador de Cristo, que pelo seu 
testemunho de fé e esperança desperta 
para os valores do Evangelho”. Mesmo 
diante das perseguições promo-
vidos pelas autoridades da época 
para reprimir o testemunho de Pe-
dro (At 17,12) e Paulo (At 14,19-28) 
se mantinham fiéis a Cristo.
O Espírito Santo de Deus desce so-
bre os pagãos de Cesárea (At 10,44-
48), mostrando que Deus não faz 
acepção de pessoas. Os discípulos 
saíram por povoados diversos, 
anunciando os ensinamentos de Je-
sus. Um exemplo, de tantos outros, 
é o que Filipe realiza na Samaria. 
Ele vai ao encontro do Eunuco, ca-
tequiza, converte e batiza-o (At 8). 
O diretor das POM afirmou “Servir 
é uma das palavras que usamos na mis-
são. Não existe missão, se não tiver servi-
ço, porque o serviço dá sentido à missão” 
(Pe. Camilo Pauletti). E olhando nossa 
vida estamos sendo verdadeiros 
missionários? Como está nosso es-
pírito missionário? Como estamos 
servindo em nossas comunidades? 
“Quem quiser ser o primeiro, seja o servo 
de todos” (Mc 10, 44). A missão de 
anunciar e testemunhar o Evan-
gelho são compromisso de todo 
batizado. Sejamos também nós 
missionários de Jesus Cristo, par-
ticularmente neste Jubileu Cente-
nário da Arquidiocese de Fortaleza 
com a proteção de Santa Terezinha 
do Menino Jesus e São Francisco 
Xavier.

Mês das Missões

Pe. Luciano Gonzaga, COMIDI

A Escola de Formação e Solidarie-
dade Missionária - EFOSM faz parte 
da história da Paróquia da Santíssima 
Trindade. É referência importante na 
Igreja, na formação de leigos e leigas 
que, sendo na Matriz ou nas Comu-
nidades fazem a diferença. Alguns 
poderiam contar em detalhes como se 
deu o nascimento e o crescimento da 
Escola até os dias atuais, mas este arti-
go não se propõe a isso.
Há que se dizer que o nosso objetivo é 
que os cristãos católicos possam rece-
ber os ensinamentos da “Mãe Igreja”, 
e que possam dar continuidade, para 
atuarem com eficiência,  nas comuni-
dades, nas pastorais, nos movimentos 
ou nos serviços.
A Igreja tem consciência de que o com-
promisso de serem hoje, discípulos 
missionários de Jesus Cristo, requer 
clara e decidida opção pela formação 
dos membros de nossas comunidades, 
a favor de todos os batizados, qual-
quer que seja a função que desenvol-
vam na Igreja.
No Documento de Aparecida temos a 
indicação do processo em cinco eta-
pas, de como deve ocorrer a formação 
do discípulo missionário hoje:

1.O Encontro com Jesus Cristo: é ne-
cessário propiciar o encontro com 
Cristo que dá origem à iniciação cristã 
[...] Só a partir do querigma acontece a 
possibilidade de uma iniciação cristã 
verdadeira. 
2.A Conversão: é a resposta inicial de 
quem escutou o Senhor com admira-
ção, crê n’Ele pela ação do Espírito, 
decide ser seu amigo e ir após Ele... 
3.O Discipulado: para esse passo são 
de fundamental importância a cate-
quese permanente e a vida sacramen-
tal, que fortalecem a conversão inicial 
e permitem que os discípulos missio-
nários possam perseverar na vida cris-
tã e na missão em meio ao mundo que 
os desafia.
4.A Comunhão: não pode existir vida 
cristã fora da comunidade: nas famí-

EFOSM
O caminho para ser discípulo mis-
sionário.

Quando temos um verdadeiro encontro com 
Cristo jamais permanecemos como antes.
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Missão
de TodosNós !

As Escrituras nos exorta em com-
preender o sentido da missão. A 
partir do Antigo Testamento até o 
Novo Testamento, destacando no 
Novo Testamento quando Jesus em 
sua fala exclama “nem só de pão viverá 
o homem, mas de toda palavra que sai da 
boca de Deus.” 

O sair para a missão da nossa Igre-
ja é momento impactante, e alegre, 
para fazer discípulos de Jesus Cris-
to, e batizá-los em nome do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo, aceitar 
isso como missão, é levar o batis-
mo, este sacramento que tem o mú-
nus do dom divino pelo qual quem 
vai para a missão deve  conhecer   
para poder passar para o outro a 
quem vai ter o encontro.

Quando falamos em missão, um 
termo que se diversifica como mis-
são apostólica, missão de salva-

lias, nas paróquias, nas comunidades 
de vida consagrada, nas comunidades 
de base, nas outras pequenas comuni-
dades e movimentos. 
5.A Missão: o discípulo, à medida que 
conhece e ama o seu Senhor, experi-
menta a necessidade de compartilhar 
com outros a sua alegria de ser en-
viado, de ir ao mundo para anunciar 
Jesus Cristo, morto e ressuscitado, e 
tornar realidade o amor e o serviço na 
pessoa dos mais necessitados, em uma 
palavra, a construir o Reino de Deus.
Este itinerário tem orientado nossa es-
colha pelo conteúdo e a forma de tra-
balhar com os nossos “alunos”. Princi-
palmente na questão do discipulado. 

Sabemos que quem procura a EFOSM 
já fez o encontro com Jesus e já pas-
sou pelo processo de conversão. Nos-
sa missão é levar à reflexão para leva-
-los à vida de comunhão e à missão de 
evangelizar.

Atualmente trabalhamos as seguintes 
disciplinas: Relações Humanas, Intro-
dução à Bíblia, Introdução à Teologia, 
Introdução à Teologia Moral, Introdu-
ção à Teologia Pastoral, Cristologia, 
Eclesiologia, Sacramentos, Doutrina 
Social da Igreja, Mariologia e Escato-
logia. Essa proposta de disciplinas faz 
com que os alunos tenham iniciação 
geral ao curso de teologia e dá forma-
ção não específica à uma pastoral, mo-
vimento ou serviço.

Quer ser um discípulo missionário 
de nossa Igreja? Procure-nos! 

A secretaria funciona na Igreja Matriz, 
as terças e quintas, das 16h às 21h. 
Entre em contato conosco e faça a ex-
periência do caminho com Jesus na 
Escola de Formação e Solidariedade 
Missionária.

João Augusto Stascxak  
Coordenador Pedagógico.

mento, missão de guerra, missão 
de paz, missão de combate a um 
incêndio, missão para salvar e mu-
dar a cultura de uma comunidade  
que vive na miséria espiritual ne-
gativa, como o povo de Zabulom 
que viu a verdadeira luz.

Pela presença missionária de Jesus 
Cristo, missionário por excelência, 
assim  a missão deve deixar frutos, 
no objetivo da qual foi enviada. 
Os missionários jamais podem fra-
quejar. Muitas vezes dar sua pró-
pia vida, a exemplo do que aconte-
ceu no Haiti, com a coordenadora 
da Pastoral da Criança Dra Zilda 
Arns.

Todo missionário sofre com a in-
diferença que é tratado pelo povo 
do qual eles vão ao encontro. Em 
cada lugar do mundo  tem um lo-
cal com pessoas abandonadas da 
presença missionária sofrendo as 
injustiças sociais, religiosas e de 
profissionais que lhes negam seus 
serviços. Estes, crescem e se desen-
volvem na brutalidade de seu pró-
prio eu, conquistando uma cultura 
particular do salve-se quem puder, 
em meio aos crimes, as deixas do 
ópio, e enriquecimento negativo 
pela prostituição e corrupção, sem 
lei e sem estrutura de se tornarem 
humanos, vivem somente “a barri-
ga”; vivem o ter, vivem a sodomia.

Quando Jesus falou, nem só de pão 
vive o homem. É por que precisa-
mos de amor, solidariedade, fra-
ternidade. Somente uma missão 
católica desbrava esta estrada  tão 
pedregosa, que pode harmonizar 
as mentes a serem pessoas cristãs 
com modelos de vida evangeliza-
dora com arrependimento e repa-
ração dos pecados. Lc. 24,47
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Campanha

Prevenção

O movimento popular 
internacionalmente conheci-
do como Outubro Rosa é come-
morado em todo o mundo. O nome 
remete à cor do laço rosa que sim-
boliza, mundialmente, a luta con-
tra o câncer de mama e estimula a 
participação da população, empre-
sas e entidades. Este movimento 
começou nos Estados Unidos, onde 
vários Estados tinham ações isola-
das referente ao câncer de mama e 
ou mamografia no mês de outubro, 
posteriormente com a aprovação 
do Congresso Americano o mês de 
Outubro se tornou o mês nacional 
(americano) de prevenção do cân-
cer de mama. 

A história do Outubro Rosa re-
monta à última década do século 
20, quando o laço cor-de-rosa, foi 
lançado pela Fundação Susan G. 
Komen for the Cure e distribuído 
aos participantes da primeira Cor-
rida pela Cura, realizada em Nova 
York, em 1990 e, desde então, pro-
movida anualmente na cidade 
(www.komen.org). 

Em 1997, entidades das cidades de 
Yuba e Lodi nos Estados Unidos, 
começaram efetivamente a come-
morar e fomentar ações voltadas a 
prevenção do câncer de mama, de-
nominando como Outubro Rosa. 
Todas ações eram e são até hoje 
direcionadas a conscientização da 
prevenção pelo diagnóstico preco-
ce. Para sensibilizar a população 
inicialmente as cidades se enfeita-
vam com os laços rosas, principal-
mente nos locais públicos, depois 
surgiram outras ações como cor-
ridas, desfile de modas com so-

breviventes (de câncer de mama), 
partidas de boliche e etc. (www.
pink-october.org). 
A popularidade do Outubro Rosa 
alcançou o mundo de forma boni-
ta, elegante e feminina, motivando 
e unindo diversos povos em em 
torno de tão nobre causa. Isso faz 
que a iluminação em rosa assuma 
importante papel, pois tornou-se 
uma leitura visual, compreendida 
em qualquer lugar no mundo.

Outubro mês do 
Santo Rosário

O terço é a oração que mais 
agrada o coração da Mãe de Je-
sus. E também agrada o seu Filho. 
Oração que toca o coração de Jesus 
porque quando rezamos o santo 
terço, honramos aquela quem mais 
o amou. O terço rezado em família 
as santifica,  mantém a unidade e 
a segurança  protegendo-as contra  
todo o mal.
Levemos pois, Maria para dentro 
das nossas casas  e para dentro das 
nossas famílias, para que a presen-
ça  dela seja sempre um sinal de 
amor, um sinal de esperança na 
vida familiar.
A necessidade de rezar e rezar 
sempre é o que Jesus nos ensina...
(em Lucas 18,1-8).

Quem fica perto de Maria nunca es-
tará longe de seu Filho Jesus. Porque 
onde está a Mãe aí estará o Filho e 
onde está o Filho aí estará a Mãe. 

Campanha

Fatores de Risco

1-Idade acima de 50 anos
2-História própria ou familiar de cân-
cer de mama
3-Não ter filhos
4-Exposição significativa a raio X
5-Primeira menstruação cedo
6-Menopausa tardia
7-Primeira gestação após os 30 anos
8-Dieta rica em gorduras
9-Uso prolongado de anticoncepcio-
nal oral (ainda é discutível)

Auto-Exame de Mama

1-De frente ao espelho, com os braços 
levantados observe alterações no con-
torno e superfície das mamas.

2-Deitada com a mão direita, apalpe 
a mama esquerda e vice-versa, com 
movimentos circulares suaves vá 
apertanto levemente ao redor das 
mamas com a ponta dos dedos, aperte 
os mamilos para observar a saída de 
secreção.

Ao observar qualquer anormalidade 
procure o médico!
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No dia 03 de outubro, a cateque-
se  da Paróquia Santíssima Trindade, 
esteve em festa,  pois nesse dia foi co-
memorado o dia das crianças.
148 crianças com idade de 8 à 13 anos 
se divertiram e comemoraram com 
alegria, palhaços, brincadeiras, pin-
tura facial, lanches e tudo o mais que 
elas gostam, na maior simplicidade e 
pureza.
 A criançada fez muitas poses para 
fotos e fi zeram questão de deixar 
suas opiniões sobre a festa.
Júlia e Ilana da turma de Eucaristia  
disseram que o melhor de tudo na 
festa foram os brinquedos, em desta-
que para elas foi o Tobogan onde não 
se preocupavam com o tamanho da 
fi la. Já para as crianças da turma de 
pré-eucaristia  Mariana, Flávia, Ma-
teus e Samuel para eles o mais im-
portante foram as brincadeiras com 

Matriz Capela Santo Antônio

Festa das Crianças da Catequese Casamento Comunitário

os colegas que fi zeram em paralelo 
aos brinquedos infl áveis e também 
os lanches que para eles estava uma 
delícia. A  turma dos principiantes 
representados pelas crianças Lívia, 
Yana, Lara e Patricia, disseram que 
tudo estava muito divertido, mas 
para elas o melhor da festa foi a pi-
poca e o algodão doce que comeram 
sem limite. 
Depoimentos das mães:
Dona Telma mãe de Ana Flávia da 
turma de pré-eucaristia disse que a 
festa estava maravilhosa e ressaltou 
que achou a festa muito proveitosa 
para as crianças.
Dona Gessy mãe do Gustavo da tur-
ma de principiante parabenizou e 
agradeceu de coração a  todos os ca-
tequistas pela linda festa, destacando 
a organização e a segurança no mo-
mento da festa  das crianças.

Para os conjugues, o sacramento 
do matrimônio é o momento mais 
importante de suas vidas. Imagi-
ne quando 4 casais decidem viver 
esse momento juntos! No dia 26 
de setembro, eles tiveram a opor-
tunidade de receber a benção sa-
cerdotal do matrimônio através do 
Diácono Christian, na Capela San-
to Antônio. Esta é uma celebração 
que marca a história. Realizar um 
casamento comunitário tem espe-
cial significado. É firmar um sacra-
mento com Deus diante dos fiéis.

"Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam; pois o Reino de Deus 
pertence aos que são semelhantes a elas " (Lc 18, 16).

Celebração Eucarística
N.S do Rosário, 27/09 início dos Festejos
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O Dia dos Sacramentinos na Co-
munidade aconteceu no dia 24 de 
setembro, Santa Clara foi a  comu-
nidade  que acolheu a presença 
dos  sacramentinos, foi um dia de 
fraternidade, de oração e serviço.  
Neste mês de Outubro o Dia do Sa-
cramentinos na Comunidade será 
no dia 24 e a comunidade visitada 
será a de São Francisco.

O dia dos Sacramentinos 
sss  na Comunidade 

3º Simpósio
Arquidiocesano 

Programe-se

Semana Bíblica  

Comunidade Santa Clara Arquidiocese

Comunidade Santa Edwiges

De 21 a 25 de setembro aconte-
ceu a Semana Bíblica na Comuni-
dade Santa Edwiges no Ipaumirim. 
Os formadores foram: Padre Jean, 
Diácono Christian, Seminarista 
Tiago, e os Ministros da Palavra 
Jorge Barreto e Gleison Mendes 
dos Santos.
Jorge Barreto e Gleison Mendes 

A Arquidiocese de Fortaleza re-
alizou nos dia 19 e 20 de setembro 
seu III Simpósio arquidiocesano, 
evento que reuniu dois mil agen-
tes de pastoral no ginásio polies-
portivo Paulo Sarasate para refletir 
sobre a Caridade, com o tema que 
encerra o triênio de comemorações 
do Jubileu Centenário desta por-
ção da Igreja.

Representantes da nossa Paróquia no III Simpó-
sio Arquidiocesano

Retiro Litúrgico

Aconteceu nos dias 04,05 e 06 
de setembro o primeiro retiro de 
formação sobre música litúrgica a 
nível de região arquidiocesana. Na 
ocasião estiveram presentes os re-
presentantes de cada paróquia da 
região episcopal metropolitana N. 
Sra da Conceição.

Abaixo na foto
Jhenniffer(Matriz)|Anderson Lima e Gerla-
ne dos Santos(Santa Tereza D´Avila)|Estevam 
Junior(Nosso Senhora do Rosário)|Micael(Santa 
Edwiges)


