
 “O encontro confirmou a consagração de nossa 
Diocese como uma Igreja de CEBs. A grande expressão 
de festa e de alegria vividas naqueles dias fortaleceu 
nossa ESPERANÇA e animou-nos na FÉ”.
 (Pe.Géu – Sucesso)

“A acolhida foi calorosa. Uma festa.
Ajudou a gente e entender melhor a vida.
Aprendi que a arte é um jeito de falar de Deus”.              
 (Elias e Eliete   UMBURANA – SUCESSO)

 “O encontrão das CEBs foi para mim e para muitos um 
momento de fortalecimento. Uma oportunidade de reavivar nossa fé, 
de colocar os pés no chão da realidade. Os temas das tendas foram 
voltadas para os cuidados com a vida, onde pudemos avaliar o que já 
estamos fazendo e o que precisa de nossa atenção. Foi também um 
momento de festa, de agradecer e louvar a Deus por nossas 
comunidades, celebrar nosso jeito ser igreja. Enfim, foram dois dias 
de muita alegria que ficarão marcados na vida dos participantes e na 
história de nossa Diocese”.   (Fernanda Carvalho – Ipueiras-CE)

 “Ver os diferentes rostos dos muitos animadores e 
animadoras de nossas comunidades fortaleceu a esperança de que 
juntos podemos conquistar um mundo melhor. As partilhas de 
experiências e dons construíram um bonito encontro. O mundo 
urbanizado exige reflexão e ação. Que o Deus da vida e da 
esperança faça de nós COMUNIDADE”. (Diácono Maílson – Tauá) 

 “O Encontrão das CEBs foi um momento de reencontro 
com os irmãos de caminhada e de fortalecimento do ânimo para 
assumir a missão de evangelizar em meio aos desafios do 
mundo urbanizado” (Luís Carlos, Comunidade de Vera Cruz – 
Tauá) 

 “Foi um momento de enriquecimento da fé. Tive a 
honra de participar da tenda 8 que tinha como tema: arte, 
cultura e comunicação. Na explanação refletimos sobre as 
diferenças entre a cidade e o campo, levando a perceber 
que ambos estão se homogeneizando; o homem do campo 
tem acesso aos meios que também o homem da cidade 
tem. Foi relatado também sobre as etnias, gêneros e raça - a 
diversidade. Para mim foi uma experiência ímpar, pois 
nunca havia participado de um Encontrão da CEBs. Espero 
participar mais vezes”. (Wiliam, Quiterianópolis)



Caríssimo (a) Leitor (a). 

Os meses de Outubro e Novembro batem às portas. E este 

vosso irmão e pastor aproveita mais uma vez para bater às portas 

do seu coração, para uma reflexão fraterna, amigável e pastoral.

 

No mês de setembro passado, dois grandes acontecimentos 

foram marcantes, seja para a nossa Igreja Particular, seja para a 

Igreja de todo o Brasil. Estou me referindo ao nosso 11º 

Encontrão das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), realizado 

em Crateús, nos dias 02 e 03 de setembro, que, além dos 

delegados das paróquias, que passaram de 600, envolveu muito 

mais pessoas e famílias. Iluminou este nosso encontro a temática 

do 14º Intereclesial das CEBS, que será realizado em janeiro de 

2018, em Londrina-PR: “CEBs e os Desafios do Mundo 

Urbano”. Foram dias de júbilo, celebrações, reflexões, memória 

da caminhada, compromissos, homenagens a pessoas que 

fizeram ou ainda fazem parte desta nossa história. 

Poucos dias depois, um pouquinho mais longe de Crateús, lá 

na cidade de Recife-PE, outra pequena multidão de homens e 

mulheres, adultos e jovens (Leigos, bispos, padres e religiosos e 

religiosas), nos dias 07 a 10 de setembro, vindos de todo o Brasil, 

realizaram o 4º Congresso Missionário Nacional, cujo tema 

iluminador foi: “A Alegria do Evangelho para uma Igreja em 

Saída”. Entre os 700 participantes deste 4º Congresso, 04 eram de 

nossa diocese: Irmã Adelaide, Seminarista Damácio, o jovem 

Ismael (Nova Russas) e Dom Ailton. 

Podemos resumir o significado do nosso 11º Encontrão das 

Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) com algumas palavras 

da mensagem enviada a todas as comunidades da diocese, por 

ocasião do encerramento do encontro: Este momento “fortaleceu 

a nossa rede de comunidades e todos nós ficamos revigorados e 

animados para tocar adiante a nossa Caminhada. Os encontros, 

desde o da Paróquia até o diocesano, foram momentos de estreitar 

os laços campo e cidade, de perceber melhor os desafios do 

mundo urbanizado e de indicar formas de superação, na direção 

de outro mundo possível, sinal e anúncio do Reino... Damo-nos 

conta que não conseguiram roubar de nós a comunidade, a nossa 

fé e a nossa esperança. Somos como a caatinga que perde a 

folhagem para resistir e guarda sementes, escondidas no chão, 

anos a fio, esperando o tempo bom para nascer... Anunciamos o 

evangelho da alegria, buscamos uma vida simples e estamos 

sempre com o pé na estrada, ao encontro das pessoas excluídas de 

nossa sociedade... Acreditamos na presença do Espírito em nosso 

meio a guiar-nos e, por isso, valorizamos e apoiamos as pessoas e 

iniciativas em favor da vida... Temos consciência de que a missão 

continua e que ela é de todos/as; precisamos, portanto, continuar 

avançando na compreensão e superação dos desafios do mundo 

urbanizado. Confiemos no sopro do Espírito que nos move, na 

certeza de que o Amanhã vai chegar! 

Do 4º Congresso Missionário Nacional ressoam fortes estas 

palavras: “O exemplo dos mártires e profetas, como Dom Helder 

Câmara, ajudou-nos a olhar para o Brasil, mergulhado numa 

profunda crise que fere, no coração e na alma, a nós e a tantos 

irmãos e irmãs empobrecidos, excluídos e descartados”. 

O 4º CMN, conforme a mensagem enviada à Igreja do 

Brasil, “foi o encontro de irmãs e irmãos que partilharam sua fé, 

suas lutas, suas angústias, seus sonhos, suas esperanças. Durante 

todo o tempo sentimos agir em nós o Espírito Santo, protagonista 

da missão, reforçando nossa convicção de que ser missionário é 

uma graça e uma responsabilidade. Por isso, renovamos nosso 

compromisso com a Infância e Adolescência Missionária e com a 

Juventude Missionária, em união com as demais expressões 

juvenis, a fim de que crianças, adolescentes e jovens sejam 

protagonistas da missão onde quer que estejam”. 

Na mesma mensagem, “reafirma-se a vocação dos cristãos 

leigos e leigas como sujeitos na missão... reconhece-se o 

testemunho das consagradas e consagrados, dos seminaristas, 

dos ministros ordenados – diáconos, padres e bispos – que cada 

vez mais assumem a missão como resposta ao chamado de 

Deus”. Assume-se ainda “a tarefa de apostar, cada vez mais, nos 

espaços que nos ajudam a ser uma Igreja sinodal, fortalecendo os 

organismos e conselhos missionários em todas as instâncias”. 

As reflexões do Congresso lembravam que, “para a vivência 

da missionariedade é imprescindível a atitude da escuta. 

Contribui para isso a formação missionária contínua que 

alimenta nossa espiritualidade, cria a cultura da missão e 

contribui para que todos os batizados assumam sua vocação 

missionária. Assim, onde estivermos iremos ecoar o refrão que 

ficou gravado em nossos corações: “Tudo com missão, nada sem 

missão”. 

Queridos irmãos (ãs), em sua comunidade, paróquia, abrace 

a missão. Seja missionário (a)! Missionarize a sua Pastoral, seu 

Movimento, seu grupo! Prepare-se para a escuta. Sair é preciso. 

Mas saímos para entrar. Portanto, entrar é preciso. Entrar nas 

realidades, dramas, angústias, alegrias do homem e da mulher do 

nosso tempo. Isso exige coragem, formação, abertura, firmeza, 

ternura, acolhimento. 

Boa Missão! 

A VOZ DO PASTOR

Out/Nov 201702

Correção ortográfica e gramatical - Pe. Osmar Alves Flor

Edição - Pe. Sebastião César F. de Sousa

Diagramação - Alison Lucas

Página Saúde: Ir. Maria Alice        Articulação: Ismael Alves

Impressão - Global Gráfica           Tiragem: 1.200 exemplares



Uma Igreja Missionária em ação

No ano 2016, aconteceu Ano Missionário na Paróquia 

Senhor do Bonfim, Crateús com o tema: Igreja Missionária, sinal 

da misericórdia de Deus. Como fruto deste tempo de graça, 

compreendemos que precisávamos investir ainda mais na 

formação de nossos animadores/as. Na assembleia de avaliação 

daquele ano decidimos realizar uma Escola de Formação. Na 

escolha dos temas e da metodologia procuramos envolver a 

participação de todos. A partir daí, organizamos 3 Encontros com 

blocos temáticos: 1º Etapa: As comunidades e os desafios do 

mundo urbanizado; 2º Etapa: Como ser líder na comunidade, 

hoje; 3º Etapa: Liturgia e Catequese;

Algumas luzes do caminho feito: Na comunidade cristã, 

para que possamos crescer e desenvolver, precisamos aprofundar 

e renovar o conhecimento da nossa fé. Neste sentido, 

compreendemos que não podemos renunciar à dimensão 

comunitária. Aprendemos, dos primeiros cristãos, a riqueza da 

vida em comunidade. O testemunho da dimensão comunitária de 

nossa fé é como uma alavanca capaz de mover uma pedra de 

várias toneladas. Nossa vida tem a ver com o lugar onde vivemos 

e com as pessoas com que convivemos. É importante termos 

presente o valor de nossa vida, que é um dom de Deus, e que 

necessita ser cuidada: na familiar, lugar da acolhida, do 

aconchego e do fortalecimento em todos os momentos e na 

comunidade cristã, que nos dá a certeza de que não caminhamos 

sozinhos. (1º etapa)

Sobre a 2º etapa: Ser animador/a de comunidade, hoje, é um 

chamado de Deus que exige de nós uma resposta firme e 

coerente. A vida de comunidade muitas vezes se torna exigente, 

mas não podemos desanimar. Precisamos criar e fortalecer as 

redes de apoio e solidariedade entre nós para vencer os 

obstáculos e superar os desafios. No estudo, olhamos o exemplo 

de algumas lideranças na Bíblia e como assumiram sua missão 

frente aos desafios do seu tempo. Olhando o nosso jeito de 

assumir a liderança percebemos que precisamos nos atualizar 

sempre, cultivando a espiritualidade e o olhar crítico. Além dos 

estudos e do conhecimento que adquirimos uns com os outros, 

confirmamos que, para sustentar a nossa missão, precisamos a 

cada dia experimentar a presença de Jesus Ressuscitado.

Na última etapa confirmamos que na comunidade somos 

saciados para a vida de fé pela Palavra de Deus, o Pão da 

Eucaristia, graças necessárias para a nossa caminhada e missão. 

E, alimentados na Ceia do Senhor, o Espírito de Jesus 

Ressuscitado dá o impulso para que a Igreja não pare de anunciar 

o Evangelho.

Nesta experiência formativa atingimos cerca de 70 

animadores/as das comunidades da cidade e do interior. Esta 

experiência está nos ajudando a entender a importância da 

formação permanente, caminho para compreender, cada dia, o 

nosso chamado e a nossa missão.

Nosso abraço em Cristo.

Equipe Paroquial. 
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CEBs –Partilha de Experiência

HOMENAGEM
“A catequese é uma caminhada contínua de ação e oração. É uma 

pregação religiosa para a vida e conhecimento geral da Palavra de Deus”.

Francisca Anita de Macedo Marques (Tia Nita)

77 anos de vida e fé e mais de 30 anos de catequese 



Pascom de Quiterianópolis participa do I Muticom

Foi nos dias 26 e 27 de agosto, na cidade de Ipueiras

A Pastoral da Comunicação (PASCOM) de Quiterianópolis 

participou do Primeiro Mutirão de Comunicação (I MUTICOM) da 

Diocese de Crateús, realizado nos dias 26 e 27 de agosto, na cidade de 

Ipueiras.

A Pastoral foi representada pelos membros Sandra Maria, Sandra 

Elvira, Aline Kércia, Willian Cavalcante e Cícero Lacerda. 

Com o tema “Por tua palavra lançarei a rede”, o I MUTICOM 

contou com palestras e oficinas ministradas por profissionais da área da 

comunicação e participação de membros de pastorais das dioceses de 

Crateús, Crato, Sobral e Arquidiocese de Fortaleza. 

O evento objetivou integrar as pastorais e aprimorar 

conhecimentos entre comunicadores. O I MUTICOM teve assessoria de 

Irmã Élide Fogolari, religiosa paulina e membro da Comissão de 

Comunicação da Arquidiocese de Olinda e Recife.

Mais de 30 animadores da Paróquia de Quiterianópolis 

participam do 11º Encontrão das CEBs

O Encontrão das CEBs foi em Crateús, nos dias 2 e 3 de setembro e 

contou com mais de 730 participantes

Cerca de 30 animadores de diferentes comunidades da Paróquia de 

Quiterianópolis participaram do 11º Encontro das Comunidades 

Eclesiais de Base (CEBs), realizado pela Diocese de Crateús, nos dias 

02 e 03 de setembro. 

O evento foi dividido em oito espaços denominados “tendas”, 

espalhados por diferentes bairros de Crateús. Cada tenda teve uma 

temática especifica iluminada pelo tema principal “CEBs e os Desafios 

do Mundo Urbanizado”. 

O animador Vinicius Gonçalves, da comunidade Algodões, 

participou do Encontro pela segunda vez e destaca que gostou bastante 

dos temas abordados. “É um momento de renovar a nossa fé, pois 

através das partilhas de experiências, dos debates e do diálogo com os 

participantes encontramos forças para desempenhar nossa missão”, 

ressaltou. 

O animador Diego Soares, da comunidade Baixio, também lembra 

que o Encontro proporciona partilha de experiências. “É um momento 

forte de nossa Diocese, pois fortalece a unidade e a comunhão de nossas 

comunidades, das suas lutas e caminhada”, frisou. 

PERCEPÇÃO DOS SEMINARISTAS NO

11º ENCONTÃO DIOCESANO DAS CEBS

Os seminaristas da Diocese de Crateús, residentes em Fortaleza, 

participaram do 11º encontrão diocesano das Comunidades Eclesiais de 

Base entre os dias 02 e 03 de setembro de 2017 na cidade de Crateús. 

Contribuíram ajudando secretariar os momentos formativos nas oito 

tendas. O encontro das Comunidades Eclesiais de Base marcou a 

caminhada vocacional de nossos seminaristas que hoje se preparam para 

servirem como padres na diocese. Vejamos as percepções deles ao 

saírem do encontro:

Cícero Batista (Ipueiras): neste encontro, encontrei solidariedade, 

comunhão, identidade e profecia. É o encontro de gerações de 

testemunha de vidas a serviço do Reino. Um momento de reafirmarmos 

nossa identidade, pois sem ela perdemos o rumo. Renovamos a profecia 

ao sonhar com um mundo novo e, por fim, comunhão com o Espírito 

Santo de Deus que anima e inspira a caminhada. 

Luan Saboia (Crateús): foi bom para rever o povo e alimentar a 

espiritualidade. 

Jorge (Nova Russas): fortaleceu a minha identidade de Igreja 

Comunidade. Ajudou a mim no amadurecimento do que são as CEBs. E 

animou-me para ficar atento a realidade das Comunidades. 

João Paulo (Nova Russas): percebi que as CEBs estão buscando 

responder as necessidades de nosso tempo em meio à urbanização tão 

acelerada. Nos gritos que cada tenda apresentou, me senti motivado a 

não para na caminhada. Me sentir revigorado a ajudar animar as 

Comunidade Eclesiais de Base.

Ruan (Quiterianópolis): fez-me refletir que o encontrão das 

comunidades é um momento de denunciar as injustiças que penduram 

em nossa sociedade. É um encontro de toda a diocese que ajuda no 

fortalecimento da fé. E fortalecer a nossa caminhada.

Jonas da Luz (Tamboril): ajudou-me a crescer na comunhão com a 

Igreja diocesana, e perceber que a Igreja é essencialmente comunidade 

de comunidades.

José Damácio (Novo Oriente): senti-me feliz por esse momento de 

reencontro da nossa família diocesana. Uma alegria em perceber que as 

Comunidades Eclesiais de Base continuam ativas e caminhando nos 

passos de Jesus de Nazaré. E senti o apelo de continuarmos a 

desenvolver nossa consciência missionária e a corresponsabilidade na 

evangelização da sociedade cada vez mais urbana. 

Comunidade Dormideira realiza Crisma de 15 jovens 

A missa foi presidida pelo vigário Geral Denilson Furtado

A comunidade Dormideira, pertencente ao município de Tauá e 

acompanhada pela Paróquia de Quiterianópolis, realizou no dia 10 de 

setembro o sacramento da Crisma para 15 jovens. Eles são da própria 

Dormideira, também das localidades Milagres e Nazaré e foram 

preparados pelas catequistas Inivalda de Melo e Beni Pires. 

A Igreja Imaculado Coração de Maria ficou lotada de familiares dos 

crismandos e fieis que vieram prestigiar o momento de confirmação do 

batismo destes 15 cristãos. A missa foi presidida pelo vigário Geral da 

Diocese de Crateús, Denílson Furtado.  

Domingo (10 de setembro) | Dia especial para esses 15 jovens que 

receberam o sacramento da Crisma na igreja da comunidade 

Dormideira, município de Tauá, mas pertencente à Paróquia de 

Quiterianópolis. A missa foi presidida pelo vigário Geral da Diocese de 

Crateús, Denilson Furtado.

Out/Nov 201704



Recebemos nos dias 04 a 13 de Agosto a visita pastoral de 
nosso Pastor Dom Ailton Menegussi. Logo no dia 04 aconteceu a 
missa de abertura da visita e memória de São João Maria Vianney. 
Durante a visita à paróquia de Tamboril, nosso Bispo visitou o 
açude Carão, os bairros da cidade, concedeu coletiva de imprensa, 
celebrou com as 07 Regiões da paróquia nas Comunidades Carão, 
Oliveiras, Poços, Açudinho e Holanda. Além da Celebração, Dom 
Ailton teve uma boa Conversa pastoral reafirmando o 
compromisso como Pastor e avaliando a situação de cada 
Comunidade das regiões; visitou o Acampamento Irmã Dorothy – 
MST; encontrou-se com os alunos das escolas públicas estaduais 

e também com os professores; visitou o Hospital Regional e 
conversou com a equipe de saúde e alguns doentes da cidade; 
visitou a cadeia pública, as autoridades; e teve um Grande 
Encontro com os Jovens no Salão Paróquial. Encontrou-se 
também com os animadores de nossa comunidade. No Domingo 
13 celebrou o Encerramento da Visita Pastoral, a abertura da SMF 
Semana Nacional da Família e Dia dos Pais, a visita de nosso 
Bispo despertou em todos a alegria em crer no Evangelho e 
aproximar mais as comunidades das atividades paróquias. 
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No dia 16 de julho de 2017 a paróquia recebeu a 
imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida. A 
imagem chegou na manhã do domingo 16 vinda da 
paróquia de Novo Oriente.

Ao meio-dia foi celebrada na Igreja Matriz com a 
participação de muitas comunidades da sede e do interior 
de nossa cidade. Após a missa grupos pastorais assumiram 
um momento de oração e espiritualidade na presença da 
imagem. Foram momentos de muita participação da 
comunidade paróquial.

À noite foi celebrada novamente a Santa Missa na 
Matriz de Santo Anastácio com a presença de alguns 
leigos de outras Dioceses.

Logo de manhã cedo no dia 17 foi celebrada a missa de 
envio da imagem para a paróquia da Imaculada Conceição 
em Crateús, tendo passado antes no hospital regional para 
uma benção aos enfermos e à equipe do hospital, para em 
seguida se dirigir a Crateús onde foi conduzida até a 
paróquia da Imaculada Conceição.

Visita Pastoral Dom Ailton Menegussi 

Visita da Réplica de
Nossa Senhora Aparecida 

No dia 07 de setembro às 19h no Centro Social do 
Santuário Nossa Senhora de Fátima reuniram-se as 
crianças, mulheres e homens que ajudaram a celebrar a 
festa do padroeiro, Sagrado Coração de Jesus, deste ano.

Nesse encontro alimentamos nossa Espiritualidade, 
avaliamos os serviços prestados durante a mesma nas 
várias equipes ou grupos e partilhamos um saboroso lanche 
preparado especialmente para o ensejo. Estiveram 
presentes cerca de oitenta pessoas, conforme é possível ver 
muitas delas na foto ao lado.

Todas e todos se mostravam satisfeitos e felizes pelos 
trabalhos que assumiram, pelo brilho da festa e pelas lições 
que ficaram para a vida de todos. Ao final assinaram uma 
lista de compromisso de que estarão presentes na 
assembleia de preparação da próxima festa.   

Equipes de animação da festa

Confraternização pela
festa do padroeiro/Ipaporanga



A Paróquia Sagrado Coração de Jesus 
de Ipaporanga, com disposição e alegria, 
trabalhou intensivamente este ano na 
formação de seus catequistas e de suas 
catequistas.

Além das atividades normais em relação 
aos sacramentos asseguramos muitos 
espaços calendarizados para a formação nas 
comunidades, Paróquia, Área e Diocese.

Aconteceram três etapas de formação na 
Paróquia .  Um grupo s ignifica t ivo 
participou do dia de encontro com as 
paróquias da área norte, do estudo 
diocesano em Ipueiras, do encontrão das 
CEBs, do II Congresso diocesano de 
catequese e das assembleias das pastorais 
na Diocese.

Algumas dessas atividades envolveram 
muita gente, outras foram destinadas ao 
grupinho que faz a articulação paroquial. 
Foi muito positivo o trabalho da catequese 
este ano.

Equipe de articulação da catequese

Processo de formação de catequistas/2017
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Na verdade as comunidades da 
Paróquia Sagrado Coração de Jesus 
viveram um tempo de graça enquanto 
se preparavam ao Encontrão de 
setembro. Assumiram todos os passos 
de preparação indicados pela 
assembleia diocesana no final do ano 
passado, em Tauá.

As vis i tas  e  reuniões  nas 
comunidades, o encontro paroquial 
dia de Pentecostes, o encontro da área 
foram as atividades marcantes nessa 
caminhada rumo a Crateús. Também 
as festas de padroeiros, os tríduos e o 
CPP foram momentos especiais nesse 
processo.

Estivemos representados no 11° 
Encont rão  por  mais  de  v in te 
participantes que voltaram animados 
e confirmados em sua fé e opção por 
uma Igreja rede de comunidades.

Na Eucaristia da noite do dia 10 
de setembro, nosso pároco acolheu no 
momento solene da liturgia da 
Palavra, os símbolos significativos do 
encontrão,  entregues por t rês 
participantes do mesmo, conforme se 
pode ver na foto. No ensejo foi lida a 
carta do evento, que foi recebida com 
um grande aplauso.                                      

Participação de Ipaporanga no
Encontrão das CEBs/02 e 03 de setembro.

Articulação paroquial das CEBs.

Com a participação de mais de 50 pessoas, 
incluindo crianças, jovens seus familiares e outros 
convidados, realizou-se domingo dia 17 de 
se tembro  nes ta  comunidade  um a lmoço 
comunitário bem preparado e servido com muita 
alegria, marcando o final daquela etapa de educação 
da fé aos sacramentos de iniciação cristã.

Antes do almoço houve um farto lanche para 
todos e a confissão pessoal de cada uma das crianças 
e jovens, que demonstraram terem recebido uma 
boa base para a ocasião e para seguir os outros 
passos que virão no amadurecimento da fé e do 
compromisso cristão.

O lanche e o almoço aconteceram num 
a m b i e n t e  d e  b e m  q u e r e r ,  a m i z a d e  e 
confraternização. A primeira Eucaristia acontecerá 
dia 1° de outubro às 09h da manhã.

As famílias, catequistas e comunidade estão de 
parabéns pela caminhada feita e pela disposição em 
comprometer-se ainda mais daqui pra frente.

Comunidade de Lagoa do Barro/Ipaporanga.

Primeira Eucaristia na
Lagoa do Barro/Ipaporanga.



Nos dias 03 e 05 de junho, aconteceu 
no CAA a conclusão do projeto ''As 
tradições religiosas'', promovido pelo Ens. 
Religioso do Ens. Fundamental I, com as 
turmas dos 4ºs Anos A e B e 5º Ano A pela 
manhã e 4ºs Anos C e D e 5ºs Anos B e C 
pela tarde. Tivemos o apoio e a presença da 
diretora Ir. Olindina, Coordenadora 
Pedagógica Luciene, professoras regentes 
das turmas: Eliete, Ariadenes, Simonelly, 
Sandra, Ana Lúcia e Géssica; e ainda a 
presença de alguns pais.

O projeto teve como objetivo central 

provocar e levar as crianças a aprofundar 
os temas através da pesquisa, e assim 
adentrar no universo religioso das 
p r i n c i p a i s  t r a d i ç õ e s  r e l i g i o s a s : 
Cristianismo, Judaísmo, Islamismo, 
Budismo e outras.

Neste estudo e pesquisa provocamos 
nas crianças o gosto pelo conhecimento, o 
respeito e valorização das práticas 
religiosas, os costumes e culturas de cada 
povo.

Na primeira etapa em sala de aula, as 
equipes apresentaram suas pesquisas para 

os colegas da própria sala. Na Segunda 
etapa aconteceu o seminário, no qual as 
melhores equipes das salas apresentaram 
seus trabalhos para todas as turmas. As 
apresentações foram brilhantes, as crianças 
tiveram responsabilidade e compromisso, 
assumindo com grande satisfação e 
atingindo os objetivos desejados nesta 
empreitada.

Deus seja louvado pela realização 
deste projeto com sucesso. Irmã Eugenia 
Matias da Silva - Tauá-CE
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DIFERENTES FORMAS DE CRER

No dia 01/09/2017 (Sexta feira), tivemos 
na Paróquia de Jesus, Maria e José em 
P o r a n g a - C E  a  M i s s a  d a s  M ã o s 
Ensaguentadas de Jesus, que ocorreu como 
uma forma de pagamento a uma graça 
alcançada pelo Senhor Gonçalo Marinho, 
coordenador do terço dos homens daquela 
paróquia. A missa foi celebrada pelo Padre 
Rafael André, apresentador do programa 
"Madrugada de Bençãos" na Rede Século 21. 
A missa contou com a presença de centenas 
de fiéis da cidade e de outras paróquias 
vizinhas e até mesmo de paróquia de outro 
estado como a da cidade de Pedro Segundo-
PI onde seus fiéis, com muita graça, 
abrilhantaram mais ainda o evento, sendo 
considerada a maior missa campal que a 
paróquia já realizou. Foi encantadora e 
emocionante, um momento de fé enorme. 
Padre Rafael André que se deslocou da 
cidade de São Paulo até Poranga trouxe 
consigo a equipe da TV Rede Século 21, que 
fez a cobertura do evento com fotos e 
filmagens e a transmitirão em seu canal no dia 
01/10/2017, às 15h45min.

Foi uma forma de pagamento a uma 

graça alcançada, mas podemos afirmar 
também que no momento houve muito mais 
graças. O Espirito Santo, com todo seu amor, 
nos fez sentir um enorme sentimento de fé, de 
amor e maravilha em todos os momentos. A 

missa na Paróquia que tem a frente o Padre 
José Reginaldo teve também a ajuda de várias 
Pastorais da mesma para que tudo ocorresse 
de maneira mais bela possível que foi o que 
aconteceu.

O Grupo Terço dos Homens –Nossa Senhora de Fátima, de 
nossa querida Paróquia São Francisco de Assis de Novo Oriente, se 
regozijam de alegria ao comemorar no dia 19 de agosto a dádiva dos 
10 anos de fundação e perseverança deste belíssimo grupo que 

receberam e aceitaram o chamado de Maria: “Rezem o terço todos 
os dias”. Que a Virgem de Fátima, mãe protetora possa torna-los 
persistente na oração. 

Jovelina Alves –Novo Oriente

MISSA DAS MÃOS ENSANGUENTADAS DE JESUS

José Lucas – PASCOM PorangaJosé Lucas – PASCOM PorangaJosé Lucas – PASCOM Poranga

80 anos da Arquiconfraria Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro

D i a  2 5  d e  A g o s t o  d e  2 0 1 7  a 
Arquiconfraria de Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro da paróquia Senhor do 
Bonfim de Crateús-CE comemorou seus 

80 anos de Fundação. Fundada no dia 25 de 
Agosto de 1937 pelo Revmo. Padre José 
Juvêncio de Andrade e como difusor o 
Exmo. Revmo. Dom José Tupinambá da 
Frota-Bispo DIOCESANO de Sobral cuja 
esta paróquia outrora era vinculada a 

Diocese de Sobral. As 
comemorações alusivas 
ao Jubileu de 80 anos teve 
início no dia primeiro de 
Janeiro de 2017, com a 
Festa da Mãe de Deus e 
do padroeiro Senhor do 
Bonfim onde, ao final da 
missa solene da festa do 
nosso padroeiro,  foi 
entronizada no altar de 
N o s s a  S e n h o r a  d o 

Perpétuo Socorro a placa comemorativa 
como também a entrada solene do quadro 
da  venerável  imagem de  NOSSA 
SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO 
que durante os 6 meses que antecedeu o 
mês de Agosto visitou as residências das 
irmãs da ARQUICONFRARIA. Como 
marco, foi entronizada também no altar de 
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro a vela 
votiva que ficou acessa até o dia do Jubileu. 
A Deus honra e louvor por Maria nossa 
mãe. Teve como Tema: “É Jubileu! É festa 
de Maria”! Nosso Perpétuo Socorro, nossa 
alegria. “Fazei tudo o que Ele vos disser” 
(Jo2,5)

Arquiconfraria de Nossa Senhora do 
perpétuo Socorro Crateús- CE.
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Queridas irmãs e queridos irmãos,
Nossos corações estão vibrando de 

alegria e, por isso, nos dirigimos a vocês, 
para partilhar um pouco do que foi o 
grande encontro de todas as CEBs de 
nossa Diocese.  

A participação de 735 pessoas, 
vindas das 14 Paróquias e da Área 
Pastoral de Sucesso, além de pessoas 
amigas que vieram de outros cantos, 
fortaleceu a nossa rede de comunidades e 
todos nós ficamos revigorados e 
animados para tocar adiante a nossa 
Caminhada. Os encontros, desde o da 
Paróquia até o diocesano, foram 
momentos de estreitar os laços campo e 
cidade, de perceber melhor os desafios 
do mundo urbanizado e de indicar 
formas de superação, na direção de outro 
mundo possível, sinal e anúncio do 
Reino.

Relendo a  parábola  do  bom 
Samaritano (Lc 10,25-37), vemos que 
ela ressoa forte nos dias de hoje: somos 
nós o homem assaltado, roubado, ferido 
e jogado à beira da estrada. Mas como o 
samaritano, nós temos assumido a 
missão de curar e levantar quem está 
caído, cuidando da vida ameaçada, 
solidarizando-nos com quem sofre por 
não ter acesso à terra e à água, onde 
morar, trabalhar. 

Estamos cientes de que (e por que) 
alguns se apoderaram de nossa história, 
de nossas raízes, de nossa língua, de 
nossas terras; roubaram nossos direitos, 
negaram nossa identidade, expulsaram-
nos para as periferias das cidades e 
invadiram o campo; seduziram-nos para 
adotarmos um estilo de vida que nos 

nega e nos destrói por dentro. O dragão 
que queria devorar o Menino do 
Apocalipse (Ap 12) é o mesmo que 
continua querendo devorar os pobres e as 
organizações populares, nos impedindo 
viver com dignidade. Temos nos 
esforçado, portanto, para crescer na 
consciência e na cidadania.

De outro lado, damo-nos conta que 
não conseguiram roubar de nós a 
comunidade, a nossa fé e a nossa 
esperança. Somos como a caatinga que 
perde a folhagem para resistir e guarda 
sementes, escondidas no chão, anos a fio, 
esperando o tempo bom para nascer.

 Alegra-nos ver que são muitos os 
sinais de resistência e de superação: 

- Anunciamos o evangelho da 
alegria, buscamos uma vida simples e, 
estamos, sempre com o pé na estrada, ao 
encontro das pessoas excluídas de nossa 
sociedade;         

- Alimentamos o sonho de um 
mundo novo (em nossas celebrações, 
festas...), de uma nova Política e de 

cidadãos comprometidos com a Política, 
para alcançar Liberdade, Justiça e a 
Igualdade; 

- Ensaiamos, a partir do nosso lugar, 
um jeito novo de organizar a vida, de 
cuidar da criação de Deus e da saúde de 
todas as pessoas, de fazer a educação, de 
refazer a vida nas cidades, tornando-as 
mais humanas; nos reapropiamos de 
tecnologias antigas e aprendemos a usar 
tecnologias modernas a nosso favor;    

- Acreditamos na presença do 
Espírito em nosso meio a guiar-nos e, por 
isso, valorizamos e apoiamos as pessoas 
e iniciativas em favor da vida.

Temos consciência de que a missão 
continua e que ela é de todos/as; 
precisamos,  portanto,  cont inuar 
avançando na compreensão e superação 
dos desafios do mundo urbanizado. 
Confiemos no sopro do Espírito que nos 
move, na certeza de que o Amanhã vai 
chegar!

Crateús, 3 de setembro de 2017.

CARTA DO 11º ENCONTRÃO DAS
CEBs – DIOCESE DE CRATEÚS

 O dia mundial das comunicações 
sociais é comemorado no dia 28 de maio, 
mas devido a outros compromissos na 
agenda paroquial a equipe da PASCOM 
de Tauá e o celebrante Padre Cesar 
decidiram comemorar esse importante 
dia no dia 5 de Julho (quarta-feira). A 
Celebração iniciou-se ás 18h e foi 
assumida pela Pastoral da Comunicação 
(PASCOM) e contou com a participação 
de representantes das 3 rádios de Tauá: 
Cultura, Nova Difusora e Trici FM, além 
de uma grande presença de Fiéis. Após a 
Missa houve uma um momento de 
p a r t i l h a  e  c o n f r a t e r n i z a ç ã o 
acompanhado de uma Palestra com o 
Radialista Sampaio Moreira da Rádio 
Cultura dos Inhamuns. Durante todo o 

dia seguinte a ação foi bastante elogiada 
e comentada pela imprensa local, que 
Parabenizou e agradeceu o convite feito 

pelo Padre Cesar e pela equipe da 
PASCOM.

Iuri Marx Oliveira - Pascom Tauá

Paróquia de Tauá Realiza Missa em Ação de Graças pelo Dia Mundial das Comunicações Sociais
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O INCRA está visitando uns dos 
Assentamentos para acelerar o processo 
de Titulação que o governo Temer quer 
que seja universalizado num prazo muito 
breve. Em nossa região somente os 
assentados de Fagundo (Parambu) 
tinham sido Titulados, em 1992 Ainda 
assim, mesmo após 25 anos ainda 
permanecem muitas pendências. Agora 

O  INCRA que  r econhece  e s t a r 
sucateado, somente tem liberado 
dinheiro para a Titulação. No Ceará essa 
operação não vai ser nada fácil visto que 
dos 457 PA somente 87 não tem 
processos pendentes na justiça com os 
ex-proprietários, que querem mais 
dinheiro do que já receberam na hora da 
desapropriação. De outro lado, os 
assentados e os movimentos sociais do 
C e a r á  s e m p r e  s e  o p u s e r a m  a 
fragmentação dos assentamentos que 
foram uma conquista coletiva. Além de 
negar  o  processo  h is tór ico  dos 
assentamentos a proposta de titulação 
individual é de fato uma forma de 

colocar no mercado as melhores terras 
dos assentamentos: suas áreas molhadas, 
as áreas que podem ser transformadas 
em chácaras de fim de semana, ou de 
interesse das mineradoras e das 
empresas de energia eólica. Se os 
Assentamentos forem titulados deste 
jeito, particulares e firmas podem 
comprar até 4 módulos fiscais de terra, 

inviabilizando a vida dos outros 
assentados que iriam precisar se 
defender da prepotência bem conhecida 
dos novos vizinhos. Até o final do ano o 
INCRA quer titular os 26 Assentamentos 
no Ceará que foram criados com 
parcelamento dividido. Em nossa região: 
Matriz de São Gonçalo de Ipueiras e 
Serra das Moças de Parambu. Por 
enquanto o INCRA CE não vai mexer 
nos assentamentos com áreas coletivas, 
esperando diretrizes de Brasília. No caso 
concreto de Serra das Moças, os técnicos 
do INCRA procuraram convencer os 
a s s e n t a d o s  a  r e q u e r e r  o  T D , 
apresentando supostas vantagens de se 

tornar proprietários, comprando a terra 
do governo e tendo um título de 
p r o p r i e d a d e  n o  C a r t ó r i o .  N ã o 
explicaram aos assentados que, deste 
jeito, além de ficar com novas dívidas (da 
terra, das benfeitorias produtivas e do 
cartório) os assentados iriam perder os 
d i re i tos  ao  crédi to  própr io  dos 
assentados, e querendo acessar ao 
crédito deveriam requerer a ADAP de 
proprietários, colocando no banco a terra 
como garantia e se excluindo de 
qualquer benefício de Bolsa família. A 
área urbana do assentamento Serra das 
Moças, com casas, praças, igreja, escola, 
estruturas esportivas, prédios da 
Associação etc. ficariam entregues para 
a Prefeitura de Parambu. Na hora de 
definir quem dos assentados de Serra das 
Moças poderia ficar na terra o INCRA 
entendeu que deviam ser excluídas as 
famílias que, apesar de estar com a posse 
no assentamento há 8 ou 9 anos, e de 
terem sido aceitas pelos Assentados da 
Assoc iação  em subs t i tu ição  de 
desistentes, não estavam na lista de 
assentados do INCRA. O INCRA quer 
colocar as “vagas” no processo seletivo 
sem respeitar as decisões da Assembleia 
dos Assentados.

No 32º Encontro de Assentamento 
que foi realizado na Serra das Moças nos 
dias 25 a 27 de Agosto, Neném do MST 
conseguiu apresentar as possibilidades 
que a mesma lei deste governo ilegítimo 
garante aos assentados e que são 
escondidas na apresentação dos técnicos 
do INCRA que receberam a missão de 
l i be ra r  o  gove rno  do  peso  dos 
assentamentos. O relatório deste 
importante encontro que contou com a 
presença de 166 representantes de 35 
Assentamentos será publicado nos 
próximos dias na página do Facebook 
“Roceiro”.

A s e g u n d a  e t a p a  d a  E s c o l a 
Camponesa da Área Norte foi acolhida 
pela comunidade de Lagoa dos Bois 
(Ararendá) nos dias 4 e 5 de Agosto com 
a  pa r t i c ipação  de  25  jovens .  A 
preservação do solo e os cuidados e 
recuperação do solo foram os temas 
centrais do estudo e das aulas de campo.

Todos se deram conta da importância 
de cuidar do pequeno pedaço de terra de 
q u e  a s  f a m í l i a s  d i s p õ e m .  “ F o i 
maravilhoso, cheio de sabedoria”, 
comentou Neca Sousa. 

Página dos Trabalhadores – Titulação dos Assentamentos

Segunda Etapa



EFA DE BALSEIROS TERÁ O NOME DE PE. ELIÉSIO
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A construção da EFA de Balseiro no 
município de Ipueiras está bem 
avançada e a Secretária de Educação do 
Ceará quer que funcione no ano letivo de 
2018. Em vista disso a Associação 

promotora da EFA, no dia 05 de Agosto, 
reuniu num Seminário, em Balseiro, 
pessoas interessadas dos municípios da 
Área Norte para debater com educadores 
e o Secretário de Educação do Município 

de Ipueiras os encaminhamentos 
necessários. A Assembleia Legislativa 
do Estado do Ceará aprovou o pedido 
apresentado pela Associação para que a 
Escola receba o nome de Pe. Eliésio.

Ingá: uma comunidade viva
Compartilhamos com todos vocês 

os momentos fortes que tivemos, as 
alegrias e as peripécias vividas, os 
Festejos de Nossa Senhora das Graças, 
as  benções  recebidas ,  a  grande 
part icipação da comunidade,  os 
testemunhos do Evangelho para que nós 
aprendamos a sermos mais irmãos, as 
Missas celebradas com nossos irmãos e 
filhos também. Em nossa comunidade 
continuam bem fortes os Encontros de 
Saúde. Não deixamos de nos reunir, 
planejar e fazer nossos remédios. Somos 
um grupinho de  oi to  mulheres ; 
preparamos xaropes, garrafadas, 
comprimidos de babosa e muitos outros 
remédios. Obrigada, amigos e amigas! 
Boa sorte! Meu saudoso abraço.

Dona Teresa, Ingá – Ararendá
MEMÓRIA DA CAMINHADA 

09 de Agosto
A instalação da Diocese trouxe 

muitas l ições de espiri tualidade 
envolvendo as comunidades e apoiando 
os Sindicatos e a participação dos 
trabalhadores na política. Dom Fragoso 
trazia a esperança de libertação da classe 
camponesa. O trabalhador que entrou na 
Comunidade, no sindicato e na política 
passou a ser perseguido pelos patrões. 
Os religiosos que apoiavam também 
sofreram perseguições. A História 
mostra que o mesmo sistema da ditadura 
militar que expulsou, assassinou e 
impediu as manifestações, continua 
torturando hoje. A exclusão aumenta, 
direitos são violados e, infelizmente, 
neste modelo de sociedade só vale quem 
tem alguma coisa. O sinal de anuncio do 
Reino precisa se tornar uma porta larga e 
mais aberta. Os sinais de anuncio do 

Reino possam entrar na rede de 
C o m u n i d a d e s  r a m i fi c a n d o  a s 
transformações que a sociedade precisa 
ter, considerando as suas diferenças. Nas 
camadas sociais observamos: excluídos, 
pobres e outros mais, desconfiados e 
recuados descrentes da Igreja, do 
Sindicato, da Comunidade, da política. 
Eu penso que a Comunidade é a base 
popular com condição de estudar, 
debater e decidir sobre a transformação 
desse modelo. É uma saída radical! Mas, 
como dizem, o poder está nas mãos do 
povo. Desculpem! É o que penso.

Joaquim Rodrigues – TauáCartas 
das comunidades

Cartas das comunidades
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Pastoral da Juventude de Ipaporanga, vive!

A Pastoral da Juventude (PJ) de Ipaporanga se reuniu na 
comunidade de Sítio Araras, na região da serra, para um 
encontro regional com as juventudes de Buriti dos Brás, 
Canabravinha e comunidade local.

Esse encontro, com o tema sobre a missão da PJ, 
ocorreu com o intuito de nos ajudar na construção da nossa 
identidade e fortalecimento dos grupos.

Com a mesma inspiração nos reunimos na comunidade 
de Mulungu e encontros na sede, onde sempre priorizamos 
valorizar a missão e espiritualidade da nossa pastoral, onde 
cremos em um Cristo Libertador, que caminha com a 
juventude sofrida e excluída da nossa sociedade.

JUVENTUDES

Articulação da PJ

Setor Juventude de Tauá Realiza terceira edição do JMC
Com o tema ''E com eles estava Maria" o JMC 3 

aconteceu nos dias 26 e 27 de Agosto no centro pastoral São 
José. Com uma programação bem variada, com santa Missa, 
Oração, animação, adoração ao santíssimo, brincadeiras e a 
noite cultural com Jovens Talentos do município de Tauá.

Além de 3 palestras ministradas por: Padre César, Padre 
Jobison e o Seminarista Mailson. O evento contou com a 
presença de cerca de 250 Jovens durante os 2 dias. 

A animação foi feita por Deka e Banda Operis Day, 
Banda Paz e Bem e Ministério de Louvor de Santa Tereza. 
JMC significa Jovem sua Missão é Cristo, sua primeira 
edição aconteceu em Agosto de 2015.

 Por: Iuri Marx Oliveira, Setor Juventude Tauá

O Grito das pessoas que saem da 
margem incomoda autoridades 

A Cáritas Diocesana de Crateús 
participou do Grito das/os Excluídas/os nos 
municípios de Independência, Tamboril 
(ambos em 06/09) e Crateús (07/09). Com 
lema "Por direitos e democracia, a luta é 
todo dia", o evento foi experienciado nessas 
três cidades com animação de sindicatos, 
movimentos e pastorais sociais. Em 
Independência houve uma mesa de 
negociação, em que a população de todas as 
r eg iões  t rouxe  a s  demandas ,  mas 
infelizmente as autoridades convidadas, a 
exceção de quatro secretários do município 
e  o  c o m a n d a n t e  d a  P o l í c i a ,  n ã o 
compareceram. Da Câmara dos Vereadores 
apenas um representante esteve, do Poder 
Judiciário ninguém compareceu, mas o 
Centro Pastoral estava lotado de pessoas. 
Em Tamboril houve um ato público, em que 
as lideranças puderam dialogar com a 
sociedade sobre a temática do Grito, fazer 
denúncias sobre a atual conjuntura que o 
país vive, com ameaça e retirada de direitos, 
reformas para atacar as/os trabalhadoras/es 
e a corrupção que parece um buraco sem 
fundo. Em Crateús houve manifestação de 

rua e resistência de militares.
Na verdade, em Crateús houve um 

grande exemplo da forma como as 
autoridades militares e civis enxergam o 
povo, pois haviam pensado para a cidade um 
desfile militar, com viaturas equipadas e 
policiais fardados, dispostos a demonstrar 
como andam no mesmo passo, no mesmo 
compasso do comando, seja qual comando 
for. O treinamento de guerra dos militares 
brasileiros é muito eficiente para ser usado 
contra civis desarmados, inclusive, sejam 
brasileiros ou haitianos. Mas na contramão 
disso havia centenas de pessoas que não 
estavam dispostas a ficar à margem, 
observando quietos como as autoridades 
queriam. Foram às ruas para desmentir a 
verdade inventada pela burguesia, de que o 
povo realmente é livre desde o Grito do 
Ipiranga. Os gritos reais por justiça social, 
contra empurrar para o povo a conta da crise 
que os empresários e os governantes 
colocados lá por eles criaram, esses sim são 
de liberdade, mas quase foram abafados 
pelas autoridades em Crateús.

Quase, aliás, é até um elogio para os 
militares. Estes queriam que o povo 
passasse em frente ao palanque das 

autoridades só depois do desfile militar. 
Estavam com medo do povo? Talvez sim. 
Numa clara demonstração de truculência e 
falta de harmonia com a população, oficiais 
do Exército e da Polícia Militar tentaram 
conduzir o movimento para a margem. 
Queriam que o povo ficasse calado, 
admirando passivamente passar a força que 
tantas vezes se volta contra o povo. Mas, ao 
invés disso, o povo que estava à margem foi 
para o meio da rua, seja por curiosidade, seja 
por solidariedade. Assim, não houve mais 
condições dos militares impedirem a 
marcha das/os excluídos passar. Não 
queriam revelar diante da multidão a 
principal faceta deles, que é a oprimir quem 
ameaça os poderosos e saíram do caminho 
bastante frustrados. Então, num gesto que 
beira a infantilidade, cancelaram o desfile 
após perceberem que não intimidavam o 
povo empoderado de seus direitos, tentando 
passar a ideia de que as crianças, as pessoas 
idosas, as juventudes, as/os trabalhadoras/es 
ali na rua representavam ameaça às viaturas 
e aos fuzis que eles portavam. Talvez 
estejam certos. Não há nada mais perigoso 
para as autoridades do que um povo 
destemido e conhecedor de seus direitos.

Cáritas Diocesana de Crateús. 
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Em outubro a Igreja celebra o 

Mês  das  Missões ,  per íodo  de 

intensificação das iniciativas de 

animação missionária em todo o 

mundo. 

O objetivo da campanha é 

sensibilizar, despertar vocações 

missionárias e realizar a Coleta no 

Dia  Mundial  das  Missões ,  no 

penúltimo domingo de outubro (este 

ano dias 21 e 22).

Neste ano vamos refletir em 

nossas comunidades o tema “A alegria 

do Evangelho para uma Igreja em 

saída”. É o mesmo tema do 4º 

Congresso Missionário Nacional, que 

acontecerá nos dias 7 a 10 de setembro 

em Recife (PE).

Tudo em comunhão com os 

ensinamentos do papa Francisco, 

quando afirma: “A alegria do 

Evangelho enche o coração e a vida 

inteira daqueles que se encontraram 

com Jesus”  (Doc .  A legr ia  do 

Evangelho, Nº 1).

Essa alegria precisa ser 

anunciada pela Igreja que caminha 

unida em todos os tempos e lugares. 

Por isso o lema: “Juntos na missão 

permanente”.

“O bilhete de identidade do 

cristão é a alegria: a admiração diante 

da grandeza de Deus, do seu amor, da 

salvação que doou à humanidade não 

pode deixar de levar o crente a uma 

alegria que nem sequer as cruzes da 

vida podem afetar, porque também na 

provação há a certeza de que Deus 

está conosco”  (Papa Francisco).

A alegria é, por excelência, um 

dos traços do Discípulo Missionário. A 

alegria é uma das mais espontâneas 

reações daqueles personagens dos 

Evangelhos que primeiramente 

tiveram “notícias” acerca de Jesus 

Cristo. E a primeira saudação do 

Ressuscitado às mulheres que foram 

ao sepulcro foi: “Alegrem-se!” (Mt 

28,9).

C o m o  D i s c í p u l o s  d o 

Ressuscitado devemos possibilitar o 

encontro entre Jesus Cristo e o ser 

humano. É o objetivo de toda 

evangelização e missão da Igreja. 

Portanto, a Igreja transmite alegria 

que Jesus Cristo trouxe ao mundo.

A Boa Nova de Jesus não deve 

ser transmitida por “evangelizadores 

tristes e descoroçoados, impacientes 

Campanha Missionária 2017 - A alegria do Evangelho para uma Igreja em saída: Juntos na missão permanente
“Levanta-te, desce e vai com eles, sem hesitar, pois fui eu
que os mandei” (At 10,20).

MISSÃO
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MISSÃO

ou ansiosos, mas sim de ministros do 

Evangelho cuja vida irradie fervor, 

pois foram quem receberam primeiro 

em si a alegria de Cristo” (Doc. 

Alegria do Evangelho, Nº 10).

Precisamos viver a missão 

permanente na alegria do Evangelho; 

sair ao encontro das famílias para lhes 

comunicar e compartilhar o dom do 

encontro com Cris to ,  que tem 

preenchido nossas vidas de sentido, de 

verdade e de amor, de alegria e de 

esperança.

Não podemos ficar tranquilos e 

p a r a d o s  e m  n o s s a s  c a p e l a s , 

comunidades e setores. É urgente ir em 

todas as direções para proclamar que 

o amor é mais forte e que em Cristo 

todos nós temos vida plena.

Ao olharmos para a nossas 

paróquias podemos distinguir dois 

âmbitos essenciais da missão: a 

pastoral e as periferias. Nestes dois 

ambien tes  a  Missão  deve  ser 

permanente.

A pastoral, somos nós as 

comunidades cristãs formadas e 

constituídas. São os nossos grupos de 

catequese de 1ª Eucaristia e Crisma, 

grupos de terço, círculos bíblicos, 

grupos de jovens, liturgia, coroinhas e 

outros.

É uma missão no espaço 

restrito da paróquia, que se baseia 

numa relação pessoal, íntima, com 

seus destinatários. A missão aqui é 

movida pela caridade pastoral e pela 

proximidade maternal da Igreja às 

pessoas (Doc. de Aparecida, Nº 199). 

Aqui a missão é importantíssima, 

principalmente para nós agentes de 

pastorais que muitas vez caímos no 

erro de pensar que já estamos pronto.

 Mas precisamos ser revisitados 

e nos encontrarmos de novo com Jesus 

Cristo. 

Deste modo, é o tempo para a 

Igreja reencontrar o sentido de sua 

missão, libertar-se dos vícios que a 

impedem de ser uma Igreja em saída. 

Que nós nos libertemos do 

mundanismo espiritual “que se 

esconde em aparente religiosidade e 

até mesmo aparente amor à Igreja que, 

e em lugar de buscar a glória do 

Senhor, busca a glória e o bem-estar 

pessoal” (Doc. Alegria do Evangelho, 

Nº 93). “É uma maneira sutil de 

procurar os próprios interesses, não os 

interesses de Jesus Cristo” (Doc. 

Alegria do Evangelho,  Nº 93)

A periferia é a sociedade 

secularizada e pluricultural, na qual 

as paróquias da Diocese de Crateús 

está inserida. O lugar não é mais o 

espaço restrito de nossos ambientes 

paroquiais, que muitas vezes se 

encontram fechados com suas portas e 

suas regras de funcionamento. “Agora 

o “campo é o mundo” (Mt 13,48), 

l u g a r  a b e r t o ,  d e  r i s c o  e  d e 

insegurança, onde o semeador sai 

para semear animado por uma 

profunda esperança de que algo possa 

dar fruto” (CNBB – Estudos 108).

O campo são as inúmeras 

famílias desassistidas sem saúde de 

qualidade, as famílias que moram em 

condições sub-humanas em muitos 

lugares de nossas paróquias; os 

inúmeros jovens que estão nas drogas; 

as muitas mulheres que sofrem abusos 

todos os dias e os incontáveis idosos 

que  so f rem v io lênc ia  de  seus 

f a m i l i a r e s  e  o u t r o s  t a n t o s 

abandonados.

A missão de nossas paróquias 

não é e não pode ser apenas de 

algumas casas que visitamos em 

nossos dias missionários ou nossas 

atividades pastorais. Tem que ser 

permanente.

É ir ao encontro de todas as 

famílias da diocese de Crateús, 

independente onde se encontram.

Neste mês missionário temos 

que despertar a nossa consciência e 

apreender  outras  dinâmicas  e 

abordagens, linguagens e atitudes, 

formas de ser, de viver, de conviver e de 

agir para melhoramos nossa vida 

missionaria em nossas paróquias.

É tempo de acompanhar, 

frutificar e festejar, pois a “alegria do 

Evangelho” nos impulsiona a sair do 

espaço limitado das Igrejas de nossas 

comunidades e nos faz aventurar pelas 

inúmeras estradas de nossa diocese, 

tornando-nos irmãos e irmãs de 

caminhada. Precisamos ser uma 

Igreja que alcance todas as periferias 

que precisam da Luz do Evangelho. 

Um abençoado Mês Missionário. 

Unidos na missão.

José Damácio Soares Silva 

(Seminarista do 4º de Teologia)



Saúde
Nossa saúde depende da nossa alimentação. Alimentar-se corretamente é uma 
ciência e uma arte. Nossos antepassados comiam arroz socado no pilão, 
retirando dele apenas a casca externa. A mesma coisa era feita com o milho e o 
trigo... Hoje a maioria dos nossos alimentos é industrializada: os alimentos são 
contaminados, empobrecidos e refinados. Tiramos a maior parte das vitaminas, 
dos sais minerais, das fibras. Aos alimentos e às bebidas são acrescentados 
conservantes, corantes, essências artificiais. 

-  Coma alimentos naturais. Evite alimentos enlatados e conservados.
-  Evite frituras e gorduras
-  Diminua o uso da carne, queijo e outros produtos de origem animal.
-  Coma alimentos crus: muitas verduras e frutas
- Não misture verduras e frutas na mesma refeição: precisam de tempo 
diferenciado para uma boa digestão
-  Não beba durante as refeições. Deixe passar pelo menos uma hora
- Evite discussões, irritações, barulhos especialmente na hora da refeição e 
da digestão.
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SAÚDE COMEÇA COM UMA ALIMENTAÇÃO NATURAL, GOSTOSA, SADIA E BARATA

BIFE DE CASCA DE BANANA

Ingredientes: 15 cascas 
de banana; 3 ovos; ½ kg 
de farinha de trigo; 1 
copo de leite; 1 cebola; 
alho; cheiro verde; óleo. 
Modo de preparo: Lave 
b e m  a s  c a s c a s  d e 
bananas, a cebola, o 
cheiro verde e corta tudo 

em pedacinhos miúdos. Acrescente o copo de leite e o alho 
picado; em seguida, bata as claras dos ovos até ficarem em 
espuma; acrescente as gemas dos ovos e junta todos os 
ingredientes. Vai formando os bifes e frita na frigideira com o 
óleo aquecido.

Ingredientes:  ½ abóbora 
cortada; ½ cebola picada; 
alho; 4 colheres de sopa de 
a z e i t e ;  s a l ;  p o d e 
ac rescen ta r :  tomate , 
pimentão, nata e queijo 
r a l a d o .  M o d o  d e 
preparo:  Cozinhe os 
pedaços de abóbora por 10 
minutos na água ou no 

vapor. Passe num espremedor de batatas ou amasse-os com um 
garfo. Refogue o alho e a cebola com sal e 1 colher de água no 
azeite; acrescente tomate e pimentão (se tiver); deixe refogar 
mais um pouco e acrescente a abóbora cortada em pedaços 
graúdos e 1 xícara de água. Deixe cozinhar até amolecer. 
Desligue o fogo. Junte o azeite, amasse as aboboras e tempere a 
gosto com nata, queijo ralado.

PURÊ DE ABOBORA

PÃO DE ABOBORA

Ingredientes: 1 xícara e 
1/2 de açúcar; 1 xícara de 
leite morno; 3 xícaras de 
a b ó b o r a  ;  c o z i d a  e 
amassada; 2 colheres de 
f e r m e n t o  b i o l ó g i c o 
granulado para pão; 3/4 de 
xícara de óleo; 2 ovos; 
aproximadamente 1,5 kg 
d e  f a r i n h a  d e  t r i g o 

(colocar até despregar das mãos); 1 colher rasa de sal. Modo de 
preparo: Misture o açúcar, o leite, o sal e o fermento; acrescente 
o restante dos ingredientes, sove bem; deixe descansar de 15 
minutos a meia hora em um recipiente coberto com pano; após 
esse período, enrole os pães e os deixe crescer por 
aproximadamente 1 hora (até que estejam com o dobro do 
tamanho); asse em forno pré-aquecido até dourarem.

Ingredientes: 3 xícaras de 
trigo; 6 ovos; 2 xícara de 
açúcar; 1 colher de fermento;  
½ copo de óleo, 2 cenouras 
médias. 
Modo de preparo: Passe tudo 
no liquidificador: os ovos, o 
óleo e a cenoura; depois 
acrescente o açúcar. Está 
pronto para assar.

BOLO DE CENOURA



Liturgia – mês de agosto (mês vocacional) e Setembro (mês da Bíblia)
O mês de agosto, na igreja do Brasil, celebra-se o mês vocacional. Claro que em todos os tempos da nossa vida, somos convidados a rezar 

a nossa vocação, na qual Deus nos chamou para o seu serviço. Mas, neste mês a igreja nos convida a rezar e refletir sobre as seguintes vocações 
de acordo com as semanas:

1°Semana - Vocação para o ministério ordenado; Diáconos, padres e bispos.
2°Semana - Vocação para a vida em família atenção especial aos pais.
3°semana - Vocação para a vida consagrada; religiosos (as), e consagrados (as) seculares.
4°Semana - Vocação para os ministérios e serviços na comunidade.
5°Último Domingo, dia do catequista
No mês de setembro, a igreja do Brasil, reza e celebra o mês da bíblia. Esse estudo e a aprofundamento da Palavra, é essencial para a vida 

cristã. Temos, então, na dimensão litúrgica, a graça de poder neste mês dedicado a bíblia aprofundar o nosso conhecimento bíblico para melhor 
servir ao Senhor. Geralmente a cada mês de setembro trabalha-se um livro da bíblia. Neste ano de 2017, a Igreja nos convida a estudar a 
primeira carta de São Paulo aos tessalonicenses. 

Que as nossas comunidades, a luz da Palavra de Deus, possam refletir sobre a missão de testemunhar o Cristo que chama a cada um para o 
serviço do reino de Deus, manifestando a alegria que brota da experiência com a palavra salvadora que liberta e ilumina a realidade de cada um 
de nós. 

06 de agosto. 18° Domingo do tempo comum - Transfiguração do Senhor, festa. 2° Semana do Saltério.
Leituras: Dn 7,9-10.13-14  / salmo:96(97),1-2.5-6  /2Pd 1,16-19 / Mt 17, 1-9
Hoje celebramos a festa da transfiguração do Senhor. Essa festa nos motiva a rezar e refletir sobre a divindade de Jesus e a sua presença 

entre nós que nos fortalece no seguimento a cristo e ao mesmo tempo nos ajuda a transfigurar as realidades de injusta, de mortes que existem no 
mundo. Deus se “revela” a nós e nos convida a testemunhar o reino da paz justiça como mostra a primeira leitura do livro do profeta Daniel. O 
Evangelho mostra Jesus com três de seus discípulos na montanha, espaço da manifestação de Deus. Lá Jesus se mostra tal como é na sua glória 
para também motivar os discípulos no seguimento e dá coragem para carregar a sua cruz.

13 de Agosto. 19° Domingo do tempo comum – 3° Semana do Saltério
Leituras: 1 Rs 19,9ª.11-13ª / Salmo 84 (85), 9ab-10.11-12.13-14  /Rm 9,1-5 / Mt14,22-33
A liturgia deste domingo traz a Tonica vocacional. Trata-se do chamado que Deus faz a cada um de nós e ao mesmo tempo da missão de 

testemunhar o reino de Deus. A primeira leitura relata como Deus chamou o profeta Elias e de como ele nas dificuldades das perseguições 
soube receber a ajuda de Deus. A nossa opção por Deus nos possibilitar em diversos momentos difíceis da vida ter a graça necessária para 
realizar a vontade de Deus. No Evangelho Jesus é a única segurança dos discípulos em meio as tempestades. Pessamos ao Senhor que nas 
atribulações por parte da missão de seguir o Cristo, possamos corajosamente seguir a missão de anunciar o Evangelho confiando no Senhor.

20 de Agosto. 19° Domingo do Tempo Comum – 4° semana do saltério.
Leituras: Is 56,1. 6-7 / Salmo 66 (67),2-3.5-6 e 8 / Rm 11,13-15.29-32 /  Mt 15,21-28
A liturgia deste dia nos convida a refletir a universalidade da salvação de Deus para com o seu povo. Deus ama a todas as pessoas, seus 

filhos e filhas. No entanto, é preciso que cada um (uma) possa reconhecer a iniciativa de Deus. Há sempre um tempo de recomeçar a historia da 
salvação, do chamado a santidade, a justiça como bem mostra a primeira leitura. Jesus estar numa região da Galileia tida como paga. Parece 
que Jesus não tem a pretensão de fazer milagres, curas nessa terra. Mas, a figura da mulher estrangeira que o procura para receber a cura e a 
misericórdia de Jesus para com ele, mostra o quanto a salvação pode alcançar as pessoas mais pecadoras.

27 de Agosto. 21° Domingo do Tempo Comum – 1° Semana do saltério.
Leituras:  Is 22, 19-33 / Salmo 137 9138),1-2ª.2bc-3.6 / Rm 11,33-36 / Mt 16,13-20
Deus confia em cada um de nós mesmo sendo marcados pela finitude humana do pecado. A liturgia de hoje nos convida a ter sempre uma 

atitude responsável diante de Deus. A justiça é a marca daquele que se coloca ao serviço de Deus, como lembra a primeira leitura. No 
Evangelho Jesus confia a São Pedro a responsabilidade de governar a Igreja, sendo assim a rocha fundamental. Essa missão nasceu da 
afirmação de Pedro que Jesus é o Messias. Quanto mais nos aproximamos de Deus e temos Dele as graças, mais somos responsáveis pela 
missão de zela e guardar as coisas de Deus.

03 de setembro. 22° do tempo Comum – 2° Semana do Salterio
Leituras: Jr 20,7-9 / Salmo 62 (63),2.3-4.5-6.8-9 / Rm 12,1-2 / Mt 16,21-27
Seguir Jesus é ao mesmo tempo ter a certeza das perseguições e sofrimento por conta dessa missão. Quais são os desafios que enfrentamos no 

mundo das nossas comunidades hoje? Quem sabe alguns; como, não se desprender dos nossos projetos pessoais ou coisas que possuímos? 
Esvazia-se de si mesmo nem sempre é fácil. Jesus nos mostra que é preciso ir ao estremo da missão: “ir a Jerusalém e enfrentar o suplicio da cruz. 
Tenhamos a coragem de seguir ao Cristo cotidianamente, mesmo enfrentando sofrimento, mas com a firme esperança de alcançar a gloria.

10 de setembro. 23° Dominfo do Tempo comum – 3° Semana do saltério 
Leituras: Ez 33,7-9 / Salmo 94 (95),1-2.6-7.8-9) / Rm 13, 8-10 / Mt 18, 15-20
Diante das crises, conflitos e desafios da nossa vida cristã, a palavra de Deus nos ajuda a iluminar saídas. Para isso é importante ouvi-la 

com o coração aberto e vive-la no nosso dia a dia. Assim como o profeta, vigia da casa de Israel, tem a missão de fazer a vontade de Deus, nós 
pelo batismo somo convidados a realizar a missão profética de sermos inseridos no cristo Jesus.

17 de Setembro. 24 Domingo do Tempo comum – 4° semana do saltério 
Leituras: Eclo 27,33-38,9 / Salmo 102 (103),1-2. 3-4.9-10.11-12 / Rm 14,7-9 / Mt 18,21-35
A Tonica da palavra de Deus neste domingo é sobre o perdão. Devemos perdoar sempre, pois, também necessitamos do perdão de Deus. 

Com o perdão podemos encontrar a paz, o amor e nos enchermos também de uma sincera humildade. A primeira leitura diz que quem se vinga 
encontra a vingança do Senhor. Nosso relacionamento com Deus parte também de um relacionamento para com os nossos irmãos. Devemos 
cultivar o perdão e dá sempre aos nossos irmãos. Que a experiência do amor e do perdão seja a nossa pratica.

24 de Setembro. 25° Domingo do Tempo Comum- 1° semana do Saltério
Leituras:  Is 55, 6-9 / salmo 144 (145),2-3.8-9.17-18 / Fl1,20c-14.27ª / MT 20, 1-16ª
Diante da palavra de Deus, sempre temos a missão de rever o nosso relacionamento para com ele e ao mesmo tempo para com o nosso 

semelhante. Devemos buscar o Senhor enquanto podemos encontrar, diz o profeta Isaias na leitura de hoje. Jesus, expressão da misericórdia 
do Pai, acolhe a todos com muito amor e misericórdia. Que a liturgia de hoje possibilite abertura do nosso coração para podermos perceber a 
presença de Deus em nossas vidas.

LITURGIA
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 “Primeiramente foi uma experiência única, nunca 
tinha participado. De maneira geral achei o encontrão 
muito bem participativo, as Tendas muito bem 
organizadas”. (Marduelio – Comunidade de Prourb – 
Tauá) 

 “Muito pertinente os temas abordados paralelos ao tema geral do 
encontro, porque vemos que hoje em dia nossas comunidades sofrem a 
influência do mundo urbanizado e devemos ter em mente que precisamos 
estar abertos ao novo, porém sem perder os costumes tradicionais; em 
outras palavras, as nossas raízes”. (Vinícius, Com. de Algodões – 
Quiterianópolis).

 “Tive o privilégio de participar da tenda Identidade e 
Espiritualidade das CEBs e foi uma experiência bastante 
significativa. Pra mim o que mais marcou no encontro foi que ele 
nos auxiliou a ter um olhar mais atento sobre esse novo jeito de ser 
Igreja em um mundo cada vez mais urbanizado”.
(Maksuelma Mendonça – Tauá-CE)

 “Mais uma vez participei dessa experiência de caminhada que revela 
o Reino de Deus: o Deus presente e encarnado na pessoa e missão de 
Jesus, através desse novo jeito de ser Igreja, Povo de Deus. Em meio a 
tantos desafios no mundo urbanizado, as Comunidades Eclesiais de Base 
ainda são uma resposta à realidade imposta, e isso foi visível no 11º 
Encontrão. Acolhimento, muita partilha, animação, fé e vida, arte na 
caminhada e muitas outras marcas que confirmam a identidade e 
espiritualidade das CEBs inseridas no chão, nossa terra prometida”. 
(Gilvan, da Articulação das CEBs – Tauá) 

 “O encontro trouxe diversos temas importantes e 
interessantes para serem discutidos. Foi um encontro proveitoso, no 
qual destaco a participação e a animação de todos presentes. Outro 
momento marcante foi a plenária, onde cada tenda tentou apresentar 
o seu tema. Todos foram bem criativos. Foi um encontro rico em 
conhecimentos que deixou um gostinho de quero mais. Pretendo 
participar dos próximos” (Tatyane – Com. Santa Teresa – Tauá) 

 “O encontrão das CEBs foi pra nós um momento de 
fortalecimento da nossa fé e do nosso compromisso nas nossas 
comunidades. Saímos de lá com a certeza de que as comunidades 
tem um papel e uma missão importante na sociedade, principalmente 
no que se refere aos problemas que hoje são desafios para todos os 
segmentos da sociedade”. 

Família, uma luz para
a vida em sociedade 
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