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PASCOM – Pastoral da Comunicação

Deus comunica-se com os homens desde a criação do mundo. Esta comunicação é registrada nas sagradas escrituras e traduzida a nós através
da Bíblia, desde os tempos antigos até hoje; Deus fala conosco através de uma linguagem direta; De forma que a comunicação de Deus conosco é
sempre atual. Deus fala diretamente ao nosso coração; através do Evangelho, Jesus Cristo, maneira suave e amorosa nos ensina a vontade de
Deus. E nos convida a propagar esta comunicação.

APASCOM - Pastoral da Comunicação, tem a missão de viabilizar a participação ativa da igreja católica junto a todos os cristãos, a partir de nossa
comunidade e atingindo a grande mídia globalizada, através de meios de comunicação em massa, cada vez mais rápidos e eficientes.

APascom é formada por membros das Comunidade da Paróquia da Santíssima Trindade, sem numero de componentes definido.

Nosso Coordenador Geral é o Pároco Pe. Ruy, e a coordenação da pastoral é compartilhada por três membros da Pastoral. Nossa estrutura parte
do principio de horizontalidade onde cada membro da Pastoral tem em comum o compromisso e a responsabilidade missionária.

Todos os membros da nossa Paróquia, Sobretudo aqueles que receberam os dons profissionais ligados direta ou indiretamente aos meios de
comunicação: Internet, Radio, Jornal, Televisão, Publicidade, Marketing, Design e Mídias em Geral;

Ser a pastoral do serviço entre as pastorais e comunidades da paróquia Santíssima trindade; oferecendo apoio criativo, logístico e espiritual;
sendo exemplo de caridade, humildade e serviço, a todos os setores ligados á igreja; de modo a facilitar a missão de evangelizar entre os cristãos,
baseando-nos nos valores e moldes da congregação do Santíssimo Sacramento:

No amor como princípio da vida;
Na eucaristia como a nobre paixão do coração.
No amor de Nosso Senhor Jesus Cristo, em seu divino Sacramento,
Na terna devoção à Imaculada Conceição da Santíssima Virgem

Deus nos convida a sermos Missionários:
À Evangelizar

“Ide pelo mundo inteiro e anunciai a Boa Nova a toda criatura.” (Mc 16,15)

Quem Pode Participar da Pascom

Nossa Visão de Futuro

Nossa Missão

PASTORAL EM DESTAQUE...

EXPEDIENTE
Nosso e-mail:

O BIP Boletim Informativo Paroquil é um periódico mensal com distribuição GRATUITA ,
Elaborado pela PASCOM - Pastoral da Comunicação da Paróquia Santíssima
Trindade - José Walter – Fortaleza/Ce.

Coordenador Geral: Pe.Antonio Ruy Barbosa Mendes de Morais. SSS
Equipe Responsável: PASCOM - Pastoral da Comunicação
Organização: Equipe de Editoração - Matérias: Equipe de Reportagem
Impressão: LC Gráfica Editora – Design Gráfico: Equipe Multimídia
Tiragem: 2000 Exemplares

paróquia@paroquiasantissimatrindade.com.br

www.facebook.com/paroquiassmatrindade

PALAVRA DO PÁROCO

@ssma_trindade

Revestidos por uma expectativa feliz, nos preparamos para celebrar as bodas de rubi da
nossa Paróquia Santíssima Trindade. Precisamente, no dia 05 de fevereiro de 1972, era
ereta pela anuência do senhor Arcebispo D. José Delgado a criação da mesma na praça
da escola Diogo Vital de Siqueira. Passados 40 anos de uma história de evangelização
do complexo habitacional Prefeito José Walter e suas adjacências, bendizemos e
agradecemos a criação da nossa paróquia, graças à benevolência do nosso Deus e da
coragem missionária do nosso querido patriarca padre Teodoro e seu co-irmão
sacramentino padre Cristiano.

Hoje, temos o prazer do retorno do boletim informativo paroquial (BIP), com uma nova “roupagem” e
responsabilidade organizacional da Pastoral da Comunicação (PASCOM), que inicia conosco sua reedição.
Desejo a todos os nossos fiéis leitores, colaboradores e patrocinadores, êxito espiritual e reavivamento da
nossa fé através desse instrumento que tem como lema: “Comunicar é evangelizar.”

Saúde, alegria, e paz nesse noavnoo! E, fortaleçamos através do BIP os vínculos fraternos que nos
unem.

Seremos fortes sendo fraternos!
Meu abraço e benção de pastor.
Pe. Antônio Ruy Barbosa Mendes de Moraes sss.
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ASSEMBLEIA PAROQUIAL

Realizou-se nos dias 13, 14 e 15/01/2012
a assembléia paroquial para definição do
calendário, das metas e diretrizes de
nossa paróquia para o ano de 2012.

Em um clima de caridade cristã,
e s t i v e r a m r e u n i d o s t o d a s a s
Coordenações de Área, dos diversos
Grupos, Pastorais, Movimentos e
Serviços, atuantes em nossa Paróquia.

A Assembléia foi presidida pelo nosso
Pároco Pe Ruy e rendeu bons frutos para
nossa comunidade.

ACONTECEU NA PARÓQUIA

FESTEJOS DE CRISTO
RESSUSCITADO

Aconteceu no período de 03 a 12/12/2011 os
festejos da Capela de Cristo Ressuscitado,
com o tema:

Durante o período dos festejos houve a
Novena de Nossa senhora de Guadalupe; a
abertura dos festejos foi abrilhantada com
uma saraivada de fogos seguida da primeira
missa da novena, alem de contar uma
programação de confissões ao longo dos dias
e de uma procissão pelas ruas do bairro no
encerramento;

A Coordenação da Capela acolheu a
comunidade, espiritualmente e socialmente,

musicas
Católicas e Musica Popular Brasileira, Com
presença do nosso Pároco, de membros da
Obra Kadoshi, do animador Jorge e Amigos e
Jean Dumont; e com a montagem de barracas
típicas na praça.

Com Nossa Senhora de
Guadalupe aprendamos o respeito á
natureza e a preservação da vida.

''Celebrar a festa de nossa co-
padroeira Nossa Senhora de
Guadalupe é renovar a nossa fé
comunitária e abrir o nosso
coração para agradecermos ao
doador de toda dádiva boa e todo
dom perfeito, os benefícios que
recebermos de vossas mãos
misericordiosa por intercessão
daquela que é nossa intercessora
junto ao seu filho Jesus.''

através de apresentações com

Conselho de Pastoral – Capela Cristo Ressuscitado

Localização –Av. João Araujo de Lima s/nº 3ª Etapa José Walter

MISSÃO DE EVANGELIZAÇÃO
NA COMUNIDADE PLANALTO
CIDADE NOVA

Missão com o tema : “Ungidos pelo Espírito
Eucarístico da missão, vamos juntos construir
uma Igreja ecológica em ação” entre os dias
23 à 30 de outubro de 2011 na comunidade
Planalto Cidade Nova (antigo Japãozinho),
localizada no bairro: Cidade Nova, próxima à
Capela Santa Tereza D'Ávila. Com orações,
celebrações, confissão, formações, visitação
às residências e aos enfermos, a comunidade
foi sendo animada pelo Espírito Santo para
vivenciarem sua fé de forma cada vez mais
concreta, ou até mesmo iniciarem sua vida
cristã ao receberem o sacramento do batismo.

A fraternidade, a solidariedade, e o
companheirismo foram pontos marcantes
nesses dias de missão. Os membros da
missão foram bem acolhidos pela comunidade
em especial destacamos o casal D. Nazaré e
Sr. Francisco que deram total apoio durante
todo período da missão.

A ''SEMENTE'' foi plantada e a comunidade
espera em breve contar com mais uma capela
da Paróquia Santíssima Trindade.
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Criada em 5 de Fevereiro de 1971, por decreto
do entãoArcebispo de Fortaleza, Dom José de
Medeiros Delgados, a Paróquia Santíssima
Trindade iniciava no bairro José Walter um
tempo de evangelização. Antes da sua
conclusão, as missas semanais eram na
Capela da casa dos Padres Sacramentinos,
na Rua 65 nº 40, onde também funcionava sua
secretaria.

A primeira pastoral criada foi a da Saúde, em
seguida Batismo, MESC, Catequese, Liturgia,
Pastoral familiar, e o Dízimo. Para um melhor
entendimento e vivência da palavra de Deus,
foram criados os cí rcu los bíb l icos
coordenados por Dona Dolores, os quais
muito contribuíram para fortalecer a fé da
comunidade. Na década de 80, deram-se
início aos grupos de oração.

As missas dominicais eram realizadas nas
escolas até a construção da igreja Matriz. Os
casamentos e batizados eram realizados
numa casa da Rua 20 cedida por uma
senhora do bairro.

No dia 13 de abril de 1975 foi feito o
lançamento 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 construção da Igreja aconteceu de forma
acelerada. A primeira missa na Igreja, mesmo
em construção, foi no dia 16 de agosto. Os
desafios eram muitos, mas o sentimento de
fortaleza vindo da graça de Deus e o apoio dos
religiosos Sacramentinos, que iam chegando,
motivavam a caminhada e a fé na palavra de
Deus.

A coragem dos primeiros padres foi uma
bênção na caminhada desta paróquia, juntos
muitos leigos que iam chegando iam se
agrupando e começando o trabalho de
evangelização.

Vários padres conviveram conosco nestes
anos. Pe. Teodoro, Pe. Cristiano. Pe. Adriano
(falecido em 13 de junho de 2005) que foi
articulador do MESC da Arquidiocese e
Região, trouxe para a paróquia o ECC e deu
continuidade a construção de diversas
capelas por ele pastoreada que são: 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

BODAS DE RUBI

fortaleceu as pastorais, incentivando os

PARÓQUIA SANTÍSSIMA agentes através de visitas às mesmas.

TRINDADE Reformou o presbitério da Igreja Matriz
deixando-o mais acolhedor, construindo
também o Centro de Pastoral da Matriz.

Pe. Anízio que foi Pároco durante 11 anos
fortaleceu as pastorais principalmente a do
Batismo, numa nova estrutura de acordo com
o Diretório Sacramental da Arquidiocese.
Articulou, através de formações específicas
em forma de oficinas, a liturgia ensinando o
modo correto de celebrar de acordo com cada
tempo litúrgico. Foi fundador da Escola de
Formação (EFOSM) preparando agentes
multiplicadores de pastoral e protagonistas de
uma nova evangelização em nossas
comunidades.

Pe Regivaldo foi o idealizador da missa
mensal sempre no dia 13, lembrando a
presença de Nossa Senhora em nossas vidas.
Diácono Gilberto, hoje padre, Diácono Rocha
e por último Pe. Ruy que já está conosco há
sete anos e que no desempenho de suas
funções resgatou a cultura popular, estruturou
as coordenações de algumas pastorais,
grupos e movimentos, a nível paroquial,
construiu algumas capelas e reformou o maior
sonho de nossa história: a Igreja matriz.
Mostra-se um bom administrador, e orientador
e motivador de coordenadores para se
formarem em suas funções.

Atualmente está Dividida em 3 Áreas: Área
São José: Comunidade São José – Itaperi.
Nossa Sra. Aparecida – Itaperi. Área
Santíssima Trindade: Matriz – José Walter,
Cristo Ressuscitado (Terceira Etapa),
Sagrada Família de Nazaré (Pequeno
Mondubim), São Pedro Apóstolo (Mutirão),
Santo Antonio (Parque Montenegro). Àrea
Santa Edwiges: Santa Tereza D'Ávila (Cidade
Nova), Nossa Senhora do Rosário (Planalto
Airton Senna), Santa Edwiges (Ipaumirim),
Nossa Sra. do Santíssimo Sacramento
(Jardim Arvoredo, Nossa Sr. do Perpétuo
Socorro (JardimArvoredo).

A Missa Festiva em comemoração aos 40
anos da Paróquia Santíssima Trindade será
no dia 05/02/2012 às 19:00hs na Matriz.

“Que continuemos a fazer a história da igreja,
pois também asomos!”(Kássia Santana)

Fonte: Secretaria Paroquial.

Deus é o nosso refúgio e

nossa força, defensor

sempre alerta nos

perigos.
“Salmo 46, 02”

AGENDA PAROQUIAL

* 1º Pré Carnaval EJC e ECC

Baile de máscaras com marchinhas de carnaval,
barracas com comidas típicas, e bingo com
cartelas no valor de R$ 2,00/cada

Data: 11/02/2012
Local: Salão da Igreja Matriz da Paróquia

Santíssima Trindade
Horário: a partir das 20:00hs

Entrada Franca

* ECC

04/02 Encontrão
05/02 Missa da Família

- 11/02 Evento ECC

* EJC

- 12/02 Pré-Carnaval

* PASTORALDACRIANÇA

12/02 Formação/Autoestima

* COMUNIDADE EMANUEL

05/02 Stand de Divu lgação
Proclamar 2012

12/02

17/02 Missa de Envio Proclamar
2012

* CF / 2012

22/02 Cinzas - Abertura da
Campanha da Fraternidade
2012

* EFOSM

26/02 Formação Específica-CF
2012

* TERÇO DOS HOMENS

Toda Quarta-Feira

* CAPELADE JÃO JOSÉ DO ITAPERY

26/02 Gincana em prol dos
Festejos de São José

Local: NA CAPELA - Av. Bernardo
Manoel nº 10941 –Itaperi

Horário: 07:00hs às 14:00hs

04/03 Caminhada no Itapery com
distribuição de Panfletos
para d ivu lgação dos
Festejos de São José

Local: Saída em Frente a Capela
Av. Bernardo Manoel nº
10941 – Itaperi

Horário: 07:00hs às 14:00hs

Stand de Divulgação
Proclamar 2012
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BODAS DE OURO
Pe. TEODORO CUYPERS

A paróquia Santíssima Trindade celebrou
no dia 03 de janeiro de 2012 ás 19 horas,
os 50 anos de vida Sacerdotal de Padre
Teodoro Cuypers. Nascido na Holanda foi
ordenado sacerdote em 1962. Está no
Brasil há 40 anos, servindo e conduzindo
o povo de Deus.

Para comemorar as Bodas de Ouro, foi
realizado uma missa festiva que contou
com a presença de vários Padres de
outras paróquias e com uma multidão de
paroquianos. Logo após a missa foi
oferecido no salão da matriz um jantar
aberto a toda a comunidade onde foi
apresentado um documentário sobre sua
vida aqui na paróquia.

Membros de varias pastorais, grupos e
movimentos da Igreja Matriz e de suas
c o m u n i d a d e s , e m d e p o i m e n to ,
expressaram seu carinho e amor a ele.

Padre Teo como carinhosamente é
chamado por muitos, exemplo de servo
simples, que muitas vezes interagiu com
o s p a r o q u i a n o s , v i s i t a n d o e
acompanhando de perto seu cotidiano; a
exemplo do que foi relatado por D. Fátima
(pastoral da saúde): ''sempre simples
após o almoço pedia gentilmente um
cafezinho.'’

Servo humilde e carinhoso, que ama seu
rebanho; o que mais podemos falar desse
Homem abençoado. Que sempre se pôs
a disposição dos fieis, se entregando de
corpo e alma a essa paróquia.

Nesta singela homenagem queremos lhe
agradecer por todas as palavras de
motivação, por todos os questionamentos
que tantas vezes durante a homilia nos
fez, por todo o carinho que sempre teve
com seu povo e através de sua
persistência conosco, hoje podemos
dizer com grande alegria e fervor:

- EIS ME AQUI SENHOR PRA FAZER
TUA VONTADE PRA VIVER NO TEU
AMOR, EIS MEAQUI SENHOR...

“Antes de formar você no ventre de sua mãe,

eu o conheci; antes que você fosse dado à luz, eu o consagrei

para fazer de você profeta das nações.”

Jeremias 1, 5

“O céu manifesta a glória de Deus

e o firmamento proclama a

obra de suas mãos”

Salmo 19,2
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SE MARIA DISSE SIM,
PORQUE DIZER NÃO ?

Diar iamente somos
chamados à atenção
pela televisão, jornais,
internet e tantos outros
meios de comunicação por pessoas clamando pela
vida, chorando pelas vitimas que a violência urbana
faz; todo dia, milhares de pessoas morrem e a
sociedade cobra das autoridades o direito á VIDA.

É de se causar espanto que esta mesma sociedade
se coloque a favor de um ato que seja totalmente
contrario ao direito à vida: OABORTO !
A questão do aborto no Brasil vem sendo um tema
bastante polêmico, presente em todos os meios de
comunicação,,na justiça, na sociedade e na religião.
PASCOM–SSMATrindade.

Mas o que diz a justiça sobre isso ?

Atualmente no Brasil, o aborto é considerado crime,
exceto em duas situações: estupro e risco de vida
materno. Tramita no Congresso a proposta de um
Anti-projeto de Lei que pretende alterar o Código
Penal, incluindo um terceiro caso: quando forem
constatadas anomalias fetais.

Aproposta para a alteração é a seguinte:

I–Não há outro meio de salvar á vida ou preservar a
saúde da gestante
II – A gravidez resulta de violação de liberdade
sexual, ou do emprego não consentido de técnicas
de reprodução assistida
III–Há fundada probabilidade , atestada por dois ou
mais médicos de o nascituro apresentar graves e
irreversíveis anomalias físicas ou mentais

A posição da Igreja é contraria ao aborto,
independente do motivo, esta posição está
fundamentada em :

O aborto é uma afronta direta ao 5° mandamento:
''NÃO MATARAS '' (Ex 20.13)

No texto da Encíclica O Evangelho da Vida, o Papa
João Paulo II, nos diz que ''a gravidade moral do
aborto provocado aparece em toda sua
verdade,quando se reconhece que se trata de um
homicídio e,particularmente,quando se consideram
as circunstancias especificas que o qualificam. A
pessoa eliminada é um ser humano que começa a
desabrochar para a vida.

É importante que as futuras mães, diante de Deus,
reconheçam os direitos e deveres que possuem,
todo apreço que de nós merecem, e por outro lado
saibam assumir com carinho, sacrifício e
generosidade a vida que Deus lhes confia. A
sociedade que se fecha no individualismo fará leis
egoístas e nunca compreenderá a beleza e a
dignidade da vida. Para acolher o nascituro, temos
que aprender a amar.

Dom Luciano Mendes deAlmeida, sj

EXCLUSAO DE ILICITUDE- ART 128. NÃO
CONSTITUE CRIME DE ABORTO PRATICADO
POR MEDICO SE:

EAIGREJA, QUALASUAPOSIÇÃO ?

OPINIÃO O Papa pede mais rigor com as
Nulidades Matrimoniais

Página oficial do Santuário de Fátima na
internet registra 260.000 visitas
mensais

O Papa pediu aos membros do Tribunal Rota
Romana que atuem com mais rigor na hora de julgar
as causas de nulidade matrimoniais, evitando
transformar“qualquer dificuldade conjuga”el m um
sintoma de possível nulidade.

O Pontífice fez estas declarações durante a
audiência aos prelados auditores, oficiais e
advogados que trabalham no Tribunal da Rota
Romana, pela ocasião da inauguração do Ano
Judicial.

O Papa definiu a "indissolubilidade" como una
"propriedades essenciais" do matrimônio cristão, o
que faz com qu“eem caso de dúvida, o matrimônio
deve ser considerado válido até que se prove o
contrário.”

"Corre-se o grave risco de ficar sem um ponto de
referência objetivo para os pronunciamentos de
nulidade, transformando qualquer dificuldade
conjugal em um sintoma de falta de existência da
união" matrimonial, explicou.

O Pontífice ressaltou a "difundida e arraigada
tendência" de considerar que "a caridade pastoral
poderia justificar qualquer passo sobre a declaração
de anulação do vínculo matrimonial para sair ao
encontro das pessoas que estão em situações de
matrimônio irregular.”

De modo particular, fez referência aos advogados,
"os quais, devem não só colocar toda a atenção para
respeitar a verdade das provas, mas também devem
evitar com cuidado o compromisso, como
representantes de confiança, o sustento de causas
que, segundo sua consciência, não são
objetivamente sustentáveis.”

A concessão da nulidade matrimonial significa
reconhecer que o matrimônio entre duas pessoas
não foi válido e que, por isso, aos olhos da Igreja, é
como se nunca tivesse existido, o que permite a
ambos os cônjuges contrair um matrimônio religioso
com outra pessoa, se desejarem.

Segundo os últimos dados, no final de 2008, as
causas pendentes da Rota Romana eram 1118, nas
quais, 664 eram procedente de Europa, 376 da
América, 66 da Ásia, oito da África, e 3 da Oceania.A
grande maioria dos casos que chegam ao esse
tribunal estão relacionados com a nulidade.

Segundo a assessoria de imprensa do Santuário de
Fátima o site oficial do recinto que está no ar desde o
ano 2000, por ocasião da última visita papal do
beato João Paulo II, registra cerca de 260 mil visitas
por mês de devotos da Virgem e internautas de todo
o mundo.

A p ág i na www. fa t im a .p t é a t ua l men te
disponibilizada em seis idiomas (português, inglês,
italiano, espanhol, francês e polaco). Em termos de
visitantes únicos (diferentes endereços) a aceder à
página, a média mensal ronda os 160.000 visitantes
únicos (em 2011: média de 167.200/mês).

Fonte: VATICANO, 23 Jan. 12

O aumento muito significativo do número de visitas a
esta página registra-se de forma crescente desde
que o serviço de transmissão em direto online a
partir da Capelinha das Aparições 24horas por dia
passou a ser disponibilizado, desde 1 de Janeiro de
2009.

O horário de maior acesso a este site regista-se
entre as 17:00 e as 22:00 (hora de Lisboa). O pico de
visitas aconteceu em 2011, quase invariavelmente,
entre as 18:00 e as 19:00 (recitação diária do rosário
às 18:30).

Portugal, Brasil, Itália, Espanha, Estados Unidos,
Polônia, França, Alemanha e Argentina, são os
países, por ordem decrescente, que mais acedem
ao site www.fatima.pt.

Dentro do grupo dos países mais expressivamente
representados este novo site também inclui a
Correia do Sul.

www.acidigital.com

Exposição de objetos e documentos
originais do concílio Vaticano II

A partir deste 25 de janeiro, estará aberta ao público
uma exposição com documentos originais do
concílio Vaticano II, na basílica romana de São
Paulo Extramuros, onde o beato João XXIII
anunciou a convocatória do evento eclesial mais
importante do século XX.

No dia 11 de outubro de 2012 comemoram-se os 50
anos da abertura do concílio. A basílica de São
Paulo Extramuros programou a mostra a começar
em 25 de janeiro por ser o dia da celebração litúrgica
da Conversão de São Paulo.

Em 25 de janeiro de 1959, após a solene celebração
na basílica e enquanto visitava o mosteiro
beneditino, o papa João XXIII quis anunciar aos
cardeais e às personalidades presentes, e, portanto,
a todo o mundo, a sua vontade de convocar um novo
concílio na Igreja.

A partir de 26 de janeiro, o público poderá visitar a
exposição na Pinacoteca da Basílica. Ali serão
mostrados objetos e documentos ligados à figura de
João XXIII e ao Concílio Ecumênico Vaticano II.

A mostra, chamada Sanctus Paulus Extra Moenia et
Concilium Oecumenicum Vaticanum II, se estende
por uma área de trezentos metros quadrados.

A exposição contará com documentos como os
textos manuscritos dos discursos de João XXIII para
o anúncio do concílio e para a sua abertura em 11 de
outubro de 1962, na basílica vaticana.

Também será exposto o passaporte diplomático que
permitiu ao então arcebispo Karol Wojty

ês na época hav

A Rádio Vaticano prestará o suporte de áudio para
um vídeo de quase quinze minutos. O cardeal
Monterisi declara à emissora: “É impressionante
voltar a escutar a voz do papa Roncalli e voltar a ver
as imagens daquela época”.

ła participar
do concílio, com a assinatura do substituto da
Secretaria de Estado, o cardealAngelo dell'Acqua. É
um documento de muito valor, porque o governo
polon ia negado o passaporte ao
cardeal primado Stefan Wyszyński.
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Logomarca oficial da JMJ Rio2013 será
lançada no dia 1º de fevereiro

O Comitê Organizador Local (COL/Rio) da
Jornada Mundial da Juventude (JMJ) realizará
a partir de fevereiro (sem data definida) o
lançamento da logomarca oficial da JMJ
Rio2013.

Na ocasião, o presidente do COL e arcebispo
do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta,
irá apresentar também o autor da logo, que foi
escolhida através de um concurso.

A JMJ acontecerá entre os dias 23 e 28 de
julho de 2013 na cidade do Rio de Janeiro e
atrairá jovens do mundo inteiro para o
tradicional encontro com o papa Bento XVI.

Aexpectativa é grande em torno da divulgação
do símbolo de um dos maiores eventos que o
Brasil irá sediar. Para chegar ao símbolo atual,
foi percorrido um longo caminho, iniciado no
dia 27 de setembro de 2011 com o lançamento
do edital do concurso para escolher a logo
oficial da JMJ.

Mais de 200 trabalhos enviados de todas as
partes do mundo chegaram ao Comitê e
demonstraram, além de criatividade e técnica,
a força da fé e da alegria da juventude católica.

No dia 13 de dezembro as duas logos finalistas
foram apresentadas ao Pontifício Conselho
para os Leigos (PCL), em Roma, que escolheu
a vencedora em comum acordo com os
representantes do Comitê Organizador Local.
Na ocasião também foi confirmada a data de
chegada do Papa Bento XVI no Rio de Janeiro:
do 23 ao 28 de julho de 2013.

A XXVIII Jornada Mundial da Juventude será
realizada de 23 a 28 de julho de 2013 no Rio de
Janeiro e atrairá jovens de todo o mundo para
o encontro com o Papa Bento XVI.

O Brasil já vive o clima da Jornada, com a
peregrinação da Cruz dos jovens e do Ícone de
Nossa Senhora pelo país. Os símbolos da JMJ
percorrerão todas as dioceses brasileiras e os
países do Cone Sul em preparação para a JMJ
Rio2013.

Fonte
: http://www.acidigital.com/noticia.php?id=23080

FIQUE POR DENTRO ...

Dogmas da Igreja Católica

Na Igreja Católica Romana, um dogma é
uma verdade absoluta, definitiva,
imutável, infalível, inquestionável e
absolutamente segura sobre a qual não
pode pairar nenhuma dúvida. Uma vez
proclamado solenemente, nenhum
dogma pode ser revogado ou negado,
nem mesmo pelo Papa ou por decisão
conciliar, Por isso, os dogmas constituem
a base inalterável de toda a Doutrina
Católica.

Os dogmas têm estas características
porque os católicos romanos confiam que
um dogma é uma verdade que está
contida, implicita ou explicitamente, na
imutável Revelação divina ou que tem
com ela uma "conexão necessária". Para
que estas verdades se tornem em
dogmas, elas precisam ser propostas pela
Igreja Católica diretamente à sua fé e à
sua doutrina, através de uma definição
solene e infalível pelo Supremo
Magistério da Igreja (Papa ou Concílio
ecuménico com o Papa) e do posterior
ensinamento destas pelo Magistério
ordinário da Igreja. Para que tal
proclamação ou clarificação solene
aconteça, são necessárias duas
condições:

· o sentido deve estar suficientemente
manifestado como sendo uma autêntica
verdade revelada por Deus [5];
· a verdade ou doutrina em causa deve ser
proposta e definida solenemente pela
Igreja como sendo uma verdade revelada
e uma parte integrante da fé católica [5].

� Lista dos dogmas proclamados pela
Igreja Católica
A Igreja Católica proclama a existência de
muitos Dogmas, sendo 44 o número dos
seus principais dogmas. Eles estão
subdivididos em 8 categorias diferentes:
· Dogmas sobre Deus
· Dogmas sobre Jesus Cristo
· Dogmas sobre a criação do
mundo
· Dogmas sobre o ser humano
· Dogmas marianos
· Dogmas sobre o Papa e a Igreja
· Dogmas sobre os sacramentos
· Dogmas sobre as últimas coisas

Leia mais em:

EFOSM - Escola de Formação Solidária e

www.paroquiasantíssimatrindade.com.br

Missionária

Arquidiocese de Fortaleza / EFOSM

PROGRAMA: EM NOME DO PAI

SINTONIZE !

A EFOSM forma Cristãos Leigos(as) para que
possam fazer uma Evangelização conforme as
necessidades comunitárias.

Inscrições abertas para o Biênio 2012-2013 no
período de 17/01 à 16/02/2012 na secretaria da
EFOSM (Matriz);

Aula Inaugural dia 26/02/2012 palestra sobre a
CF/2012 ás 08:30hs
Inicio dasAulas: 06/03/2012

Atendendo às determinações da Arquidiocese de
Fortaleza, Será Ministrado em nossa paróquia
cursos de formação pastoral nas seguintes áreas:

Formação de Missionários Paroquiais
Curso de Formação Sobre o RICA

RICA – RITUAL DE INICIAÇÃO CRISTÃ DE
ADULTOS

Iniciação Cristã: é o nome que se dá ao processo
pelo qual uma pessoa é incorporada ao mistério de
Cristo, morto e ressuscitado. Pela iniciação a
pessoa de simples criatura passa a ser filha de
Deus. Esta transformação radical se realiza no
âmbito da fé e supõe um itinerário catequético
chamado catecumenato realizado em etapas. Sabia
unir fé, conhecimento, liturgia e vida. Quem passava
por esta catequese fazia um grande encontro com
Cristo, uma experiência profunda do amor de Deus.
A Iniciação Cristã transformava a vida da pessoa,
formava discípulos do evangelho que participavam
das celebrações, engajavam-se na comunidade
eclesial, e tinham grande ardor missionário.

A Programação e as datas serão definidas e
divulgadas pela paróquia;

Maiores informações: na secretaria Paroquial ou
acompanhe pelo SITE;
www.paroquiasantissimatrindade.com.br

Desde o Dia 17/12/2011 foi incorporado à PASCOM
– Pastoral da Comunicação da Paróquia Santíssima
Trindade – José Walter, o Programa Em Nome do
Pai, sob a direção do nosso Irmão,Amigo, e também
coordenador da PASCOM, Sr Wilson Oliveira, que
brilhantemente conduz a programação há mais de
10anos.

Com essa incorporação/parceria a PASCOM
ampliou a abrangência no serviço de evangelização
junto aos paroquianos e contamos com o apoio de
todas as Pastorais, Grupos e Movimentos
envolvidos nessa missão.

F M C U LT U RA87,9 – José Walter – Fortaleza/Ce
Ouça também pela Internet:
http://fmcultura879josewalter.blogspot.com/

Todos as Sábados de 08:00 as 10:00 da manhã

INFORMATIVOS

NOTA IMPORTANTE
A pastoral da catequese,
já está com informações
disponíveis no site da paróquia,
sobre a formação para novos
catequistas e RICA.

Feliz por fazer você sorrir!!!
� Aposentados
� Pensionistas do INSS
� Servidor Estadual e Federal
� Forças Armadas

Correspondente Autorizada Nº 03432

Tereza de JesusTereza de JesusTereza de JesusTereza de Jesus
Tereza de Jesus, Cliente e Gil França

(85) 8821.0749

Fazendo Empréstimo,
Ganhe uma Cesta Básica.

Para pessoas com até
Cem anos de idade.

(85) 9727.2468
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CENTRO SOCIAL PAROQUIAL Dra ZILDAARNS

A Paróquia Santíssima Trindade - Arquidiocese de
Fortaleza/Ce, em breve irá construir o Centro Social
Paroquial Dra Zilda Arns, com a finalidade de
promover uma melhor qualidade de vida às famílias
carentes de nossa comunidade, em especial às
comunidades: Riacho Doce, Renascer, Cristo
Ressuscitado e Ipaumirim.

O atendimento do centro social priorizará a
prevenção de mortes materno-infantís, e o
acompanhamento do desenvolvimento de todas as
crianças, em especial as mais vulneráveis; bem
como promoverá cursos de capacitação
profissional, destinado às mães para que estas
tenham a oportunidade de exercer dignamente sua
cidadania.

Aconstrução e o desenvolvimento das atividades do
Centro Social Paroquial Dra Zilda Arns, será
captaniado, pela pastoral da Criança da Paróquia
Santíssima Trindade, sob a Coordenação da Sra
Neuma, Sr.Francisco, Sra Fátima André e Sra
Fátima Farias, dentre outros voluntários
diretamente ligados à essa missão evangelizadora
cristã.

A inauguração do Centro Social ainda não tem data
definida, pois depende diretamente de doações e do
apoio de nossa comunidade para sua construção;
conheça a seguir as maneiras de contribuir, com
esta importante iniciativa de promover o
desenvolvimento integral das crianças das
comunidades carentes e integração de suas
famílias à sociedade:

Campanha da Luz - doação mensal de R$ 1,00 ou
R$ 2,00 na conta de luz, numa parceria com a
COELCE.

Programa de Apadrinhamento da Pastoral da
Criança – carnê de contribuição mensal a partir de
R$ 5,00 - o valor da doação fica à critério do
padrinho/madrinha.

Maiores informações: No Site ou na Secretaria da
Paróquia - (85) 3291-1835

O Centro Social Paroquial Dra ZildaArns fica na Rua
Santa Terezinha, Nº 64 – próximo à antiga
FEBEMCE. – BairroArvoredo

AÇÃO PASTORAL

Confira os cursos de extensão da Faculdade
Católica de Fortaleza para o semestre 2012.1
Fonte: Faculdade Católica de Fortaleza.

Com o objetivo de estimular a produção de
conhecimentos e a conscientização do
cidadão do seu papel como sujeito da própria
história a Faculdade Católica de Fortaleza.
Como também, contribuir para a efetivação
das ações de Ensino Superior desenvolvidas
pela Instituição, ajudando na transformação
da sociedade e na melhoria da qualidade de
vida dos seguimentos envolvidos.

Os princípios básicos norteadores da
extensão na FCF são: inserção no cotidiano
da sociedade/comunidade; estimular o
protagonismo e autoestima das pessoas e
comunidades no processo da humanização na
transformação da sociedade; incentivo à
pesquisa e prática da solidariedade a partir do
olhar da pessoa/comunidade; socialização da
produção acadêmica — partilha de saberem
acadêmicos e popu lares ; o fe recer
cursos/atividades culturais, formação e
promoção humanas. (trechos da carta do
coordenador de extensão, prof. Ms. Pe. Pietro
Sartorel).

As inscrições vão até o dia 6 de fevereiro
através do telefone: (85) 3453 2150

Cursos:
1. EDUCADORES E ANIMADORES DE
JUVENTUDE

2. LEITORES ENTRE MIL E UMA LEITURAS E
TEXTOS

3. CURSO EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS
LIBRAS

4. CURSO DE MUSICALIZAÇÃO

5. CURSO BÁSICO DE ITALIANO

6. INGLÊS INSTRUMENTAL PARA FILÓSOFOS E
TEÓLOGOS

7. CURSO DE CONVERSAÇÃO IMEDIATA EM
INGLÊS

8. CURSO: O EXERCÍCIO DO MÚNUS PASTORAL
DO PÁROCO, SEGUNDO O
CÓDIGO DE DIREITO CANÔNICO

9. LÍNGUA PORTUGUESA I – ESTUDOS
MORFOSSINTÁTICOS

10. A MENSAGEM DO EVANGELHO E AS
TRADIÇÕES DOS RABINOS

11. METODOLOGIADE ESTUDO E PESQUISA

Outras informações em:
http://www.catolicadefortaleza.edu.br/extensao.htm

N a s c i d a e m

l

C r u z e i r o - S P ,
Adriana, Hoje com
oito discos lançados,
e um DVD ao vivo, é
c o n s i d e r a d a
referência na música
c a t ó l i c a p e l a
qualidade musical
em seus trabalhos, e
pelo testemunho vivo
de cristianismo.

Em passagem por Fortaleza para o
lançamento de seu mais novo cd “Coisas que
vivi”, a cantora concedeu entrevista ao BIP-
Boletim Informativo Paroquial da Paróquia
SantíssimaTrindade– JoséWalter/Ce.

Adriana, o que impulsionou a ser
missionária?

Como você faz para manter a sua amizade
com Deus?

Além de cantora, você também é
compositora. Como surgem as suas
composições?

Tenho certeza que por um desígnio de Deus,
porque quando Deus me chamou desde
pequena eu não entendia a dimensão do que
Deus tinha para mim. Eu dei o passo, e fui fiel
no pouco, e hoje eu colho a graça desse
desígnio que foi se concretizando na minha
vida. Nunca almejei, nunca planejei pra viver a
missão nessa proporção que vivo hoje...

Amizade é você é semear a cada dia, plantar a
cada dia, cuidar a cada dia, né? Então a minha
amizade com Deus é uma amizade linda,
graças àDeus! Eu tenho uma intimidade muito
grande com Deus... ...Um Deus muito
presente seja através principalmente da
comunhão diária que eu tenho a graça de
receber. Enfim, amizade é conviver, é estar
perto, e é isso que eu vivo com Deus.

Eu componho muito pouco na realidade. Eu
não sou uma compositora que consegue
escrever todas as experiências que eu tenho
com Deus... ... As minhas composições
nasceram dos meus maiores sofrimentos, das
minhas maiores cruzes que carreguei, e aí
nascem, vão surgindo no coração... Essa
última que fiz agor“aTe farei vencer”, nasceu
da experiência de ter perdido meu filho.
Escrevi toda a letra, mandei pro Adelso Freire
(arranjador, produtor, e diretor musical), ele
musicou, e ficou essa coisa linda que ele
conseguiu traduzir... ...E, Deus me deu o
discernimento de que quando eu comungo, é a
mesma amizade que se concretiza. ...Então é
essa experiência ...

Leia mais em:
www.paroquiasantíssimatrindade.com.br

Entre
Vistas

CAPACITAÇÃO CRISTÃ
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