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O PEQUENO GRANDE SINAL

Há pouco mais de 2000 anos, num pequeno país ocupado por forças estrangeiras (Romanos), onde a vida do povo era 
marcada por muitos sofrimentos, essoou um anúncio grandioso, uma grande alegria para toda a humanidade, com um sinal dado  r
aos pobres pastores, mas imperceptível pelos moradores de Belém: um recém nascido frágil, como todos os outros, dependente   
de pessoas “comuns”, Maria e José.

Numa manjedoura de Belém, ali, no meio do estrume, fora da cidade, entre os mais pobres, mas também acessível aos  
magos vindos de longe e prontos para se despojar e inclinar, e voltar por um outro caminho, transformados por este encontro, ali,  
e dessa maneira, Deus veio partilhar a condição humana. O Filho Jesus vindo revelar o amor do Pai, sem transformar tudo por   
magia. Sinal fraco, mas que não perdeu força, e ultrapassa mais de 2000 anos de história e que espera a nossa resposta e o nosso  
empenho.

Como os pastores, atraídos naquela noite pela luz e pelos anjos, também nós precisamos nos sentir atraídos por aquela 
mesma luz e sentir Deus mais perto do que nunca. Só assim, podemos compreender que o mundo é viável, que há mais motivos 
para o amor do que para o ódio, mais razões para a paz do que para a guerra. É preciso que façamos a experiência dos Magos, que, 
depois do encontro com Ele, tomaram um novo caminho.

Portanto, não podemos parar nas declarações de ternura diante do presépio: Que Menino fofinho, cabelos dourados, 
olhinhos da cor do céu! Não é hora de sentimentalismos e pieguices, mas de teologia natalina! O mistério que contemplamos é 
algo incrível, de dar calafrios e vertigens: Deus feito neném. Nunca o Deus todo-poderoso fez uma descida tão radical e se 
arriscou tanto! O amor de Deus se manifestou mais em Belém do que na cruz, porque há maior distância entre Deus e o homem do 
que entre o homem e a morte. A teologia do Natal nos ensina a não parar numa ternura adocicada diante do presépio para não 
pensarmos nas conseqüências de tal mistério da encarnação.

No Natal, um Menino nos é dado e Deus nos é revelado: Ele nos surpreende. Não combina com as costumeiras imagens que 
temos de Deus. Vem numa "embalagem" bem discreta. Em vez de Todo-Poderoso, Todo-Frágil (carente, dependente dos outros 
para sobreviver); em vez de Altíssimo, o Baixíssimo; em vez de palácio real ou hotel cinco estrelas, um estábulo; Deus podia se 
revelar de outro jeito espetacular.  Então, fica no ar a pergunta: Por quê desse jeito? Por experiência sabemos que há pessoas 
brilhantes, charmosas, bem sucedidas, que se impõem, mas nem por isso as amamos. Chegamos a invejá-las, detestá-las ou, no 
máximo, as admiramos. Deus não quer nada disso. Deus só quer ser amado, por isso vem feito criancinha, mendigando nosso 
amor, pedindo colo, acolhida. Não faz isso para chocar-nos, e sim para despertar na gente os sonhos mais lindos, que se 
concretizam somente quando se criam laços amorosos ("Se queres transformar uma pessoa, começa a amá-la; sem isso, jamais a 
farás avançar um passo" (M.Quoist).

Nesse sentido, o Papa Francisco nos convida a acolher o Neném do presépio, Jesus, no nosso caminho, junto com nossos 
irmãos e irmãs e o papa exprime o desejo de que a Igreja se torne uma “Igreja pobre para os pobres”, Igreja “em saída”, que vai em 
direção aos outros para chegar às periferias humanas; que procura os afastados nas encruzilhadas dos caminhos para convidar os 
excluídos; que vive um desejo de oferecer a misericórdia do Pai, pondo-se de joelhos para lava-lhes os pés, tocando a carne 
sofredora de Cristo no povo; Igreja que contrai o “cheiro das ovelhas”; que acompanha as pessoas com muita paciência; que 
cuida do trigo e não perde a paz por causa do joio; que sabe oferecer a vida inteira até ao martírio. Igreja que tem alegria e celebra. 
(Alegria do Evangelho, 24).

Natal é o começo da realização do Sonho de Deus: ser um de nós, divinamente humano. A outra parte do sonho de Deus é 
que nós sejamos como Ele! Humanamente divinos! Perante o Mistério da Encarnação, nada pode continuar como antes. Se não 
acreditamos, estamos fechando as portas, como os habitantes de Belém (não havia lugar para ele). Se cremos, adotemos uma 
postura que combine com essa fé.

Finalmente, contemplemos o Mistério Único: Belém, Cruz e Eucaristia. Sempre o mesmo Cristo envolto em fraldas no 
presépio, num lençol na sepultura e numa toalha no altar. Um corpo como o nosso (mas gerado pelo Espírito Santo), 
verdadeiramente morto (mas vencedor, ressuscitado), verdadeiro pão (mas, sem fermento, imune a bolor). Cristo ontem, hoje e 
sempre! Eis que vos anuncio a maior de todas as boas notícias da História: Nasceu-nos um Salvador! Para quem está na 
escuridão, finalmente brilhou uma grande luz!

Nesta época de festa, alegria, ternura, reunião de família, compreendamos que a razão de tudo isso é o Menino deitado nas 
palhas da manjedoura. Corramos para Belém e deixemos aflorar 
aquele lindo sonho que dorme na parte mais pura de cada um de 
nós. Esse Menino é muito bom. Não explode em choradeiras 
raivosas; sabe esperar e adormecer em nossos braços, pois 
confia que, afinal, sua bondade irá nos contagiar e o mundo vai 
ser transformado.

Que as festividades do Natal, fim e começo de ano sejam 
ocasião para partilhar notícias, fortalecer os laços de amizade 
entre nós, com os de perto e os de longe!

Feliz natal e feliz ano novo,
para você leitor, sua família, amigos e comunidade!

Caríssimos(as) amigos(as)...
É neste contexto de uma grande amizade que cumprimento a todos(as), deixando para cada um(a) de vocês esta mensagem: Vocês 

são muito importantes para mim... sejamos estrelas nesta árdua missão que abraçamos com muita fé, amor e determinação... mesmo diante de 
um mundo de tantos conflitos... amemos uns aos outros e seremos felizes...

Agradecemos a Deus por tudo que realizamos neste ano que estamos concluindo, foram muitas batalhas e desafios, contudo muitas 
vitórias. Em 2018 vamos vivenciar grandes emoções, começando com o revigoramento do nosso carisma congregacional quando da 
realização do Capítulo Geral Eletivo, no qual um novo Conselho Geral será eleito para guiar a caminhada da nossa grande família teresiana 
que chega aos 95 anos; e compartilharemos também, com entusiasmo, da alegria dos 65 anos do nosso Colégio Antônio Araripe. São sessenta e 
cinco anos de lutas, buscas constantes com Fé e perseverança para conseguirmos uma educação de qualidade para as nossas crianças, jovens e 
também adultos de Tauá e da Região.

Uma rica e significativa história como a deste Educandário nos inspira e orgulha. O que merece ser sempre celebrado com grande 
felicidade. Destacamos o selo comemorativo do Jubileu de Platina do CAA em 2018 
representando sua trajetória de desafios e conquistas:

Ÿ  O destaque é a marca jubilar de 65 anos que compõe o corpo do símbolo, realçada 
pela representação de sua caminhada histórica, durante essas seis décadas e meia, 
na colocação do período que vai da fundação ao ano atual;

Ÿ  O escudo do CAA faz referência à comunidade educativa que colocada sob os 
algarismos está protegida pelas bases históricas erguidas por todos que por aqui 
passaram ao longo dessa bonita caminhada;

Ÿ  A cruz, símbolo cristão por excelência, expressa os princípios e preceitos que 
embasam a educação cristã-libertadora promovida por nossa escola, que irradiam a 
luz do Salvador, com raios que vão além dos limites do prédio da escola... para a 
comunidade e para todos os lugares que o CAA envia seus alunos propagando a 
cintilância do amor de Cristo.

Ÿ  O tradicional slogan “Referência em Educação nos Inhamuns!” permanece como o 
compromisso da instituição com as gerações futuras da comunidade em continuar 
seu legado de muito trabalho dedicado à promover educação de qualidade.

A continuidade da missõ do Colégio Antônio Araripe pode ser também representada pelo trabalho realizado através do Convênio 
com a Universidade Pitágoras UNOPAR, que vem ofertando os melhores cursos de nível superior a distância para toda a Região dos 
Inhamuns. A UNOPAR vem se firmando em Tauá desenvolvendo qualidade na formação dos nossos novos profissionais.

Contamos sempre com o apoio e amizade dos pais, dos educadores e de toda comunidade tauaense nessa caminhada árdua, e através 
dela nos irmanamos cada dia mais, e pedimos a Nosso Senhor Jesus Cristo que 2018 seja um ano abençoado para todos(as).

Abraços,
Irmã Olindina Divina Leite fstj
Diretora do CAA
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A paróquia Santo Anastacio 
Tamboril – CE, vai vivenciar no período de 
12 a 22 de Janeiro de 2018 as festividades 
de seu padroeiro Santo Anastácio. Nesse 
ano vai refletir com o tema: “Com o vigor 
da fé para enfrentar os desafios do Mundo 
Urbano'', tema ligado ao 14° intereclesial 
das CEB's, e o lema: “Ser povo de Deus a 
Caminho com Santo Anastácio”, lema 
ligado ao ano do laicato. Na programação 
da festa teremos, oficio de Santo 
Anastácio, batizados, confissões, leilões, 
barraca de comidas típicas e uma boa 
música, barraca de lembranças, adoração e 
benção do Santíssimo e missa/novena, no 
dia 17 iremos celebrar de modo especial 1 
ano de memoria de Pe. Helenio, após a 
ultima novena no dia 21 teremos a nossa 
ação entre amigos que terá sorteio de 
vários prêmios. Venha participar conosco 
desta abençoada festa!!!   

Participe da formação sobre a
Campanha da Fraternidade 2018. 

Dia 27 de janeiro de 2018 em Crateús. 
Informe-se na secretaria da sua Paróquia. 
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No início do Ano do Laicato, queremos falar da importância e da dignidade que o leigo 

(animador) tem na sua comunidade, de está à frente no processo de evangelização (o anúncio da 

palavra de Deus), dentro de realidades diversas realidades da vida, muitas vezes, em meio aos 

muitos afazeres e desafios da realidade. 

Através do Santo Batismo, todos nós somos chamados a ser animadores e missionários 

do anúncio da Palavra de Deus, como, assim, aponta o Papa Francisco:

“Em virtude do Batismo recebido, cada membro do povo de Deus tornou-se discípulo 

missionário (cf. Mt 28, 19). Cada um dos batizados, independentemente da própria função na 

Igreja e do grau de instrução da sua fé, é um sujeito ativo de evangelização, e seria inapropriado 

pensar num esquema de evangelização realizado por agentes qualificados enquanto o resto do 

povo fiel seria apenas receptor das suas ações”.

Consequentemente, somos participantes do Sacerdócio de Cristo, pelo chamado 

“sacerdócio comum dos fieis”, o que foi reafirmado pelo Concílio Vaticano II, ao dizer, que “os leigos, também, participantes da 

função sacerdotal, profética e real de Cristo, cumprem seu papel na missão de todo o Povo de Deus, na Igreja e no mundo.”   

São notórias as disposições de alguns leigos (animadores) das comunidades, nas quais anunciam o Evangelho, com todo 

fervor e virtude. Na maioria das vezes deixam seus afazeres, para estar prestando seus serviços à comunidade: nos festejos, nas 

celebrações dominicais da Palavra de Deus, nas novenas à Virgem Maria e aos santos padroeiros, dentre outros compromissos. 

Mas, não se resume somente à participação ativa na liturgia, o animador de comunidade é, acima de tudo, um sinal de Cristo 

na prática da justiça do Reino, na vivência da caridade cristã. A CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), afirma que 

“não é evangélico pensar que os clérigos – ministros ordenados – sejam mais importantes e mais dignos, e sejam “mais” igreja do 

que os leigos”. 

Ter a grande responsabilidade de ser leigos (animadores) requer muito esforço, muito amor pela sua comunidade, e, 

principalmente, um amor verdadeiro na experiência de Jesus Cristo Ressuscitado, o animador (agente de pastoral) “tem 

cidadania própria no povo de Deus [...]. Têm um lugar insubstituível no anuncio e serviço do Evangelho”. Cada batizado é 

chamado a ser, em sua comunidade, um sinal de Cristo, na força do Espírito Santo, contagiado pela “alegria do Evangelho” que 

“enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus.”

Não pode-se esquecer do duro trabalho de conciliar, com a comunidade, a própria família, a escola, o trabalho, realidades 

que exigem muito, sobretudo, a organização do tempo. É um grande sacrifício, às vezes, é incompreendido por muitos. Por isso 

rezemos pela perseverança de nossos animadores, e que eles nunca se desanimem nesta linda missão.

A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO DOS ANIMADORES DAS COMUNIDADES PARA  EVANGELIZAÇÃO 

Antônio Ruan Cordeiro Oliveira

Dia mundial dos pobres

“Não amemos com palavras mas com obras”
Próximo à solenidade de Cristo Rei, no final de semana que a antecede, dia 19 de novembro, celebramos o dia mundial 

dos pobres. Por ocasião desta provocação do Papa Francisco na Paróquia Senhor do Bonfim, Crateús, realizamos rodas de 
conversa sobre o assunto com o intuito de promover a cultura do cuidado e da solidariedade. Realizamos estas rodas de conversa 
nas comunidades: Amigos de Jesus (Venâncios), Nossa Senhora de Guadalupe (Altamira), Igreja de São Francisco (Fátima 1). 
Estas iniciativas vêm suscitando gestos que promovem o bem comum, o cuidado e a atenção com os pobres. Neste sentido, 
concluímos as rodas com dois momentos significativos de confraternização: Dia 18 de novembro, na Igreja de São Francisco, 
partilhamos um sopão e no dia 19 de novembro, um grande almoço comunitário com música, dança, abraços, sorrisos, alegria e 
festa na comunidade Pedra Viva.

Ainda como desdobramento das iniciativas da celebração deste dia os profissionais de saúde realizaram uma ação 
social voluntária na Escola Carlota Colares, Bairro São José. O dia 25 de novembro teve uma manhã movimentada. Cerca de 
quinze médicos de várias especialidades colocaram seus dons à disposição dos mais pobres. Nestes pequenos gestos brotam 
sinais de esperança de uma sociedade mais justa e fraterna. Na avaliação destas iniciativas pensamos como continuar estes 
gestos, no desejo de que se cresça sempre mais o espírito da fraternidade. Que a busca da vida plena para todos as pessoas ocupe 
o centro da nossa missão!

Abraço, 
Ir. Onete
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O BIOMA CAATINGA 
Autor: Rogaciano Oliveira (rogacianoo@gmail.com)

Nosso Bioma Caatinga
Merece mais atenção
É necessário evitar
Desrespeito e agressão
Cuidar da água e do solo
É dever do cidadão.

Para o solo produzir
Precisa ser preservado
Não queime a matéria 
orgânica
Deixe árvores no roçado
O solo sempre coberto
Dá um melhor resultado.

Plante árvores resistentes
Como a palma forrageira
Pau Ferro e juazeiro
Angico e aroeira
Umbu e seriguela
Sabiá, caju, mangueira.
              
 Os recursos preservar
Obedecendo a lógica
Da nossa mãe natureza
Com sua lei ecológica
Praticando uma agricultura
Sadia, agroecológica.

Vamos diversificar 
A nossa agricultura
Manejo agroecológico,
Abelhas, horticultura
A criação de galinhas
E engenho de rapadura.

Manter a diversidade
Na produção de alimento
No processo de plantio
Como no processamento
De raízes, folhas, frutos
 Fazer aproveitamento.

 Mudar de procedimento
Está na hora, é urgente,
Respeitar a natureza
E cuidar do ambiente
Consumir e também plantar
De uma forma diferente.

É a   nossa agricultura
Quem produz o alimento
Prá mesa de todos nós
E é preciso estar atento
Prá produzir sem veneno
Com outro conhecimento.

 Desmatamentos, queimadas
O agrotóxico respinga
É o que tem degradado
Nosso Bioma Caatinga
Com as mudanças climáticas
 No sertão água nem pinga. 

Os agrotóxicos usados
Poluem o ambiente
O herbicida cai no rio
Matando peixes e gente
A água contaminada
 Deixa o povo doente.

Precisamos aprender
Conviver na região
Semiárida e da caatinga
Tirar o sustento, então;
Os recursos naturais
Usar com preservação.

Conviver no semiárido
É possível e viável
Utilizando os recursos
De maneira sustentável
Tratando o meio ambiente
De forma mais responsável

Da água que cai nas chuvas
É possível aproveitar
Numa cisterna de placas
Esta água armazenar
Água limpa e cristalina
Pra beber e cozinhar.

Cisternas de enxurrada
E cisterna calçadão
É possível aproveitar
Água para produção
Alimentos para o povo
Da cidade e do sertão.

Podemos neste manejo
Muita água represar
Barragens subterrâneas
A água vai segurar
Com barreiros e mandalas
 Pra semente germinar.

Campanha da Fraternidade
Reforça com competência
A defesa dos Biomas
E da vida em sua essência
Pois os cristãos devem ter
Uma nova consciência.
Nosso Bioma Caatinga
E toda biodiversidade
Flora, fauna, solo e água
Toda potencialidade 
Devem ser mais preservados
Com sustentabilidade.

Vamos preservar a água,
O solo, a árvore que vinga
Os animais em extinção 
Tatu-bola e jacutinga 
Os recursos naturais
Proteger cada vez mais
Nosso Bioma Caatinga.

Missa presidida pelo bispo Dom Ailton e Encontro das Pastorais marcaram o 
reinicio das atividades no Centro

Após cerca de sete meses em reforma, foi reativado o Centro de Treinamento 
Diocesano Dom Antônio Batista Fragoso, no bairro Fátima 1, em Crateús. No 
último sábado,7, missa presidida pelo bispo Dom Ailton e Encontro das Pastorais 
marcaram o reinicio das atividades do Centro. 

Na ocasião, Dom Ailton aproveitou para agradecer a todos que contribuíram 
com a obra de reforma, desde os pedreiros aos demais colaboradores. “É uma 
alegria muito grande. A gente louva e bendiz a Deus por isso”, ressaltou.

De acordo com o ecônomo da Diocese, padre Antônio José Menezes  , com a 
reforma foi mudado todo o piso do auditório, dos quartos e refeitório. Também foi 
trocado todo o material elétrico e hidráulico de todos os ambientes e foi feita 
manutenção e pintura da madeira do teto. Além disso, todo o piso, pias e aparelhos 
sanitários dos banheiros foram substituídos. 

“Nosso objetivo é oferecer uma estrutura adequada para as atividades 
pastorais. Agora, os eventos e atividades diocesanas serão realizadas neste 
espaço”, destacou o padre. 

Diocese reinaugura Centro de Treinamento Dom Fragoso
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JOVENS MISSIONÁRIOS, ALEGRES SERVIDORES DO AMOR NO SERTÃO DO CEARÁ 

Os Jovens do Setor Juventude de Tauá distribuíram presentes e 
realizaram momentos de Evangelização com as crianças carentes do 
Hospital Dr. Alberto Feitosa Lima, em Tauá. A ação se estendeu ao 
centro da Idade onde a população parabenizou bastante a iniciativa. 
Uma ação solidária onde os Jovens tiveram a Oportunidade de 
Celebrar o dia do pobre, que será comemorado dia 19 de Novembro

Durante os dias 12 a 14 de outubro de 
2017, cem jovens de oito dioceses do estado do 
Ceará participaram da III Missão Jovem da 
Juventude Missionária do Regional Nordeste I, 
na Paróquia de São Sebastião em Monsenhor 
Tabosa, cidade do sertão cearense distante 293 
quilômetros de Fortaleza, localizada na 
Diocese de Crateús.

A Missão Jovem tem como objetivo 
animar missionariamente os jovens através de 
visitas missionárias, encontros com a 
juventude, idosos, crianças, visitas às escolas e 
encontros com os agentes de pastoral das 
comunidades. Durante esses dias os jovens 
fizeram parte da vida de 30 comunidades da 
Paróquia, vivenciando as dificuldades e 
aprendendo com a resistência daqueles que não 
desistem da vida mesmo diante de tantas 
adversidades.

A falta de água, de políticas públicas, o 
grande número de viciados em drogas e a falta 
de perspectiva são algumas das problemáticas 
identificadas pelos jovens missionários nas 22 
comunidades de interior e nos 8 bairros da 
cidade. Porém, a alegria foi uma constante 
durante a missão que ocorreu durante as 
festividades de Nossa Senhora Aparecida.

O  j o v e m  G i l e n o  O l i v e i r a  d a 

Arquidiocese de Fortaleza fala da 
importância da Juventude Missionária no 
seu despertar missionário: "A cada passo 
que dou percebo e descubro o sentido de 
cada detalhe da vida. A missão regional em 
Monsenhor Tabosa reavivou cada vez mais 
esse espirito, não só em mim, mas senti a 
energia modificada em cada missionário e 
morador daquela cidade."

Í t a l o  S i l v a ,  d a  J u v e n t u d e 
Missionária na paróquia São João Bosco, 
em Juazeiro do Norte conta que, para ele, a 
missão foi uma coisa linda de se viver, 
primeiramente, por saber o que se passa no 
coração de cada um; segundo, conhecer a 
rea l idade  do  próximo e  beber  da 
simplicidade de Monsenhor Tabosa lhe 
agradou ao extremo. O jovem se alegrou 
também porque a IV Missão Jovem 
ocorrerá na Diocese do Crato no ano de 
2018.

Iluminada pelo tema "Jovens 
Missionários, alegres servidores do amor" 
e pelo lema "Fazei tudo o que Ele vos 
disser" (Jo 2,5) a missão envolveu toda a 
diocese e teve a participação de jovens da 
Pastoral da Juventude, de Padres, religiosas 
e do próprio bispo diocesano Dom Ailton 

Menegussi, que animou todos os jovens a 
permanecerem firmes no caminho da 
missão, vestindo a sua melhor roupa que é a 
alegria e o amor de anunciar Cristo.

Padre Adriano Cândido, Pároco de 
Monsenhor Tabosa, disse que os refrãos "é 
missão de todos nós" e "juventude 
missionária, inquieta e solidária" ficarão 
para sempre marcados em seu coração e 
agradeceu a cada jovem que se dispôs a vir 
a essa cidade e deixar a sua alegria e 
testemunho para o povo e todas as 
comunidades.

Ismael Carlos, coordenador da 
Diocese de Crateús, afirma que a esperança 
de crescer com a fé em Deus nos 
impulsiona a um futuro de alegria. Ele pode 
v ivenc ia r  nesses  d ias  com maior 
intensidade o amor pulsante que vibra de 
alegria nele por poder servir ao próximo.

A missão encerrou no dia 14 de 
outubro com uma grande romaria que 
reuniu pessoas de todas as comunidades e 
bairros de Monsenhor Tabosa e que 
contagiaram a todos com a alegria do 
evangelho por uma igreja em saída. Após a 
caminhada, uma missa campal foi 
celebrada pelo Bispo Diocesano de Crateús 
que enviou a todos para a missão 
permanente na vida de todos aqueles que 
precisam do anúncio de Cristo.

Lucas  Guerra ,  Coordenador 
Estadual da Juventude Missionária, afirma 
que a experiência da Missão Jovem 
Regional transformou, ao longo dos anos, o 
rosto da Juventude Missionária do Ceará, 
fortalecendo o seu carisma e criando uma 
identidade e uma espiritualidade que só é 
possível quando nos dispomos ao encontro 
verdadeiro com os irmãos. A experiência 
missionária enche de ânimo de alegria 
todos aqueles que se dispõem a ir ao 
encontro do outro.

Setor Juventude Realiza
Campanha Solidária no dia das Crianças 
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O Papa Francisco 
escolheu o 33º Domingo do 
Tempo Comum como o Dia 
Mundial dos Pobres. Dessa 
forma, almejamos levantar 
algumas considerações a 
respeito desse dia e a sua 
importância para toda a igreja. 
A Diocese de Crateús está 
intimamente ligada a essa 
mesma finalidade, pois tem 

como objetivo: “Ser uma igreja, rede de comunidades, a serviço 
da vida, sinal e anúncio do Reino, a partir da realidade dos 
excluídos”.

O Papa ressalva que “não pensemos nos pobres apenas 
como destinatários duma boa obra de voluntariado, que se pratica 
uma vez por semana, ou, menos ainda, de gestos improvisados de 
boa vontade para pôr a consciência em paz. Estas experiências, 
embora válidas e úteis a fim de sensibilizar para as necessidades 
de tantos irmãos e para as injustiças que frequentemente são a sua 
causa, deveriam abrir a um verdadeiro encontro com os pobres e 
dar lugar a uma partilha que se torne estilo de vida”.  Quando a 
igreja discursar a respeito da “pobreza” não é de forma alguma um 

discurso filantrópico, mas evangélico. Puebla ressalta que os pobres são 
os primeiros destinatários da missão de Jesus.

“A opção preferencial pelos pobres tem como objetivo o 
anúncio de Cristo Salvador, que os iluminará sobre a sua dignidade, os 
ajudará em seus esforços de libertação de todas as suas carências e os 
levava à comunhão com o Pai e os irmãos, mediante a vivência da 
pobreza evangélica” (PUEBLA, nº1153).

Em maio de 2007 os Bispos reunidos em Aparecida redigiram 
o “Documento de Aparecida” enfocando o discipulado e a missão do 
Povo de Deus na igreja e a opção pelos pobres. Já nas últimas páginas os 
Bispos, se referindo aos Novos Areópagos nessa sociedade pós-
moderna, afirmam que estes, “longe de abandonar a opção preferencial 
pelos pobres e pelo compromisso com a realidade, nascem do amor 
apaixonado por Cristo, que acompanha o Povo de Deus na missão...”.

Como vemos, a opção pelos pobres não é de forma nenhuma 
filantropia ou altruísmo humanizado, mas o evangelho na sua essência. 
Papa Francisco termina sua mensagem ao Dia Mundial aos Pobres 
advogando que “a pobreza tem o rosto de mulheres, homens e crianças 
explorados para vis interesses... rostos marcados pelo sofrimento, pela 
marginalização, opressão, violência, privação da liberdade, 
analfabetismo, falta de trabalho, pelo exílio e a miséria. Não 
esqueçamos que, para os discípulos de Cristo, a pobreza é, antes de 
mais, uma convocação a seguir Jesus pobre.

OPÇÃO PREFERENCIAL PELOS POBRES Jorge Luiz da Silva Lira

“Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, 
vosso adversário, gira ao redor de vós, como leão 
que ruge, procurando a quem devorar; resisti-lhe 
firmes na fé.”(1Pe 5,8-9).

Esta exortação da Palavra de Deus é 
dirigida a todos. Para muitos que, por exemplo, 
têm a doença de álcool, o único caminho para a 
sobriedade é total abstinência de todas as 
substâncias que contém o álcool, isto é, seguir a 
famosa dica do AA: “evitar o primeiro gole, só 
por hoje!”.

“O leão”, a fera nefasta do álcool e da 
droga devora hoje muita gente. Há 20 anos atrás, 
nossos bispos, preocupados com o alastramento 
da droga, reunidos na 36ª Assembleia da CNBB 
(1998), criaram a Pastoral da Sobriedade (PS). 
Hoje, a PS é uma ação concreta que trata todo tipo 
de dependência: álcool e outras drogas, jogos, 
manias, compulsões e pecados, fazendo frente ao 
flagelo de vícios que destroem a vida dos 
próprios dependentes e de seus familiares – co-
dependentes.

A PS atua em 5 frentes: prevenção, 
intervenção, recuperação, reinserção e atuação 
política. A expressão mais forte da PS é o Grupo 
de Autoajuda (GA). Nele, em reuniões semanais, 
se realiza o chamado “Programa de Vida Nova”, 
pela vivência dos “12 Passos da Sobriedade”, 
baseados no Evangelho e na doutrina da Igreja: 
admitir, confiar, entregar, arrepender-se, 
confessar, renascer, reparar, professar a fé, orar e 

vigiar, servir, celebrara Eucaristia e festejar.
A PS se integra com as outras 

pastorais e organizações que procuram 
resgatar a dignidade do ser humano, como AA, 
NA, CAPS, Comunidades Terapêuticas, etc. 
Atualmente, o bispo referencial da PS é Dom 
Antônio Fernando Bronchini, CSS (Itumbiara, 
GO) e o novo coordenador da nossa Regional 
Nordeste I é Sr. Cosmo Moreira do 
Nascimento.

Com a bênção e o apoio de nosso 
bispo Dom Ailton Menegussi, há 2 anos 
(27/10/2015) foi iniciado um GA da PS na 
nossa Diocese, com a união das forças de duas 
paróquias de Crateús: Imaculada Conceição e 
Senhor do Bonfim. Toda terça-feira, às 19:30,  
no salão paroquial, em frente à catedral, 
acontecem reuniões do GA. Participam 
pessoas da cidade e também das capelas, às 
vezes distantes, que vêm procurar apoio para 
sua luta pela libertação. E com a perseverança 
surgem os efeitos. Temos um bom grupo de 
dependentes que há mais de um ano andam na 
sobriedade, recuperando a sua dignidade e 
devolvendo a felicidade a seus co-
dependentes, suas famílias. Também, faz um 
ano e meio, funciona muito bem a PS em Nova 
Russas. Lá o GA se reúne toda sexta-feira, às 
19h, no Patronato. As Paróquias que quiserem 
implantar a PS podem entrar em contato 
conosco. Partilharemos a alegria libertadora da 

sobriedade com muito prazer.
Em 2018, a PS celebrará 20 anos da 

sua fundação com o tema: “Pastoral da 
Sobriedade: 20 anos salvando vidas” e o lema: 
“Eu vim para que todos tenham vida” 
(Jo:10,10). Que Nossa Senhora da Piedade 
(das Dores) – patrona da os – proteja e auxilie a 
todos que já caminham na sobriedade, 
aumente a felicidade de suas famílias e dê 
forças a todos os agentes no seu serviço de bons 
samaritanos. Para todos que precisam deste 
recurso que é a PS dizemos: não tenham 
preconceito ou vergonha de admitir e enfrentar 
as suas dificuldades! Venham conhecer a 
proposta libertadora da PS para si e para as 
pessoas que vocês amam, pois elas ainda não 
desistiram de vocês!

Me ame, quando não mereço, pois é 
quando mais preciso!”

“Sobriedade e paz, só por hoje, 
graças a Deus!” “

Equipe Coordenadora da PS de 
Crateús.

Contato: Assistente Eclesiástico 
(88) 99705-1591 ou Agente (88) 99922-5554.

Reunião do Grupo de Autoajuda, 
vivência do 12º Passo: Festejar com a 
coordenação de Irmã Onete e a honrosa 
presença do nosso Pastor Dom Ailton. 
(22/08/2017)

PASTORAL DA SOBRIEDADE – UM CAMINHO PARA A LIBERTAÇÃO 
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Educadoras e Educadores estudam sobre Biomas 

Professores e técnicos das secretarias de educação de Quiterianópolis, Ipaporanga, 
Tamboril, Novo Oriente e Tauá, além de representantes do Esplar, Instituto Maria da 
Penha, We World, EFA Dom Fragoso e da Cáritas Diocesana de Crateús participaram no 
dia 08/11 de mais uma etapa da formação continuada para Convivência com o 
Semiárido. A temática estudada foi Biomas, facilitada por Valdênio Mendes, do IFCE - 
Crateús. Valdênio lembrou como tudo na vida está interligado. Por isso é urgente a 
revisão de nossas práticas cotidianas, como o uso racional da água, o cuidado com os 
resíduos sólidos... Precisamos também compreender a lógica nefasta do processo de 
desenvolvimento capitalista que estimula o consumismo e a consequente exploração 
inescrupulosa dos recursos naturais.

SEMINÁRIO SOBRE ENERGIA SOLAR

Na perspectiva de propor alternativas concretas de 
produção de energias renováveis, foi realizado na 
manhã de 09/11, na sede da Cáritas de Crateús, um 
seminário sobre a viabilidade da energia solar para a 
agricultura familiar camponesa no Semiárido.  
Contamos com a ajuda de Firmino Canafístula, da 
UFC. Participaram agricultores/as de Parambu, 
Ipueiras, Ipaporanga, Independência e Novo Oriente, 
além de várias Entidades. A tecnologia atual diminuiu 
as dificuldades de durabilidade e manutenção e, com o 
crescimento de solicitações de sistemas, a tendência é 
ter um preço cada vez mais acessível. Ademar Loiola, 
presidente da Cooperativa do Mel de Parambu, achou 
muito interessante a proposta: “Nós já trabalhamos 
com biodigestor, que é uma maneira sustentável de 
produzir gás de cozinha a partir do esterco suíno ou 
bovino, e queremos agora investir em energia solar. 
Contamos que o Projeto Paulo Freire, que é executado 
em nosso município pela Cáritas de Crateús, nos ajude 
a contemplar algumas famílias com esse sistema”.

CF: FRATERNIDADE E SUPERAÇÃO DA 
VIOLÊNCIA

A Campanha da Fraternidade de 2018 terá sua abertura 
na Quarta Feira de Cinzas, dia 14 fevereiro e terá como 
TEMA: “Fraternidade e superação da violência” e 
como lema: “em Cristo somos todos irmãos (Mt 
23,8)”. A Campanha de 2018 tem como objetivo: 
“Construir a fraternidade, promovendo a cultura da 
paz, da reconciliação e da justiça, à luz da Palavra de 
Deus, como caminho de superação da violência”. A 
Campanha sugere 3 linhas de ação:
 
1 - Pessoa e família e a superação da violência: 
Conversão pessoal e familiar à cultura da não violência. 
Cultura da empatia: não somos adversários, mas irmãos.

2 - Comunidade e a superação da violência: As 
conquistas e experiências da comunidade eclesial na 
superação da violência. As obras sociais da comunidade 
eclesial como caminho para a superação da violência. 
Promoção eclesial de uma espiritualidade que desperte 
para superação da violência. Ecumenismo e Diálogo 
inter-religioso como caminho de superação da 
intolerância religiosa.

3 - A sociedade e a superação da violência: As diversas 
iniciativas sociais como promotoras da cultura.

IPAPORANGA NA RESISTÊNCIA A 
AMEAÇA DA MINERAÇÃO

Inspirados pela luta contra as ameaças 
das mineradoras no município de 
Ipaporanga e em toda a região do sertão 
do Inhamuns, cerca de 400 pessoas se 
reuniram na Assembleia Popular da 
Mineração, realizada na comunidade 
Lagoa do Barro, em Ipaporanga (CE) 
para discutir e refletir sobre as ameaças 
de terem seus territórios ameaçados e 
invadidos pelas mineradoras.
A Assembleia, realizada no dia 11 de 
novembro, foi marcada por vários 
debates e manifestações culturais, pela 
partilha do saber popular, pelas inúmeras 
experiências de resistência das várias 
comunidades e municípios e pela 
necessidade de fortalecer a luta em 
função da defesa do território camponês, 
especialmente a batalha travada entre o 
povo organizado e a ameaça de instalação 
de  uma  mineradora  de  fe r ro  em 
Ipaporanga.
 “O que nos faz resistir a cada dia é tudo o 
que temos aqui, a Serra os Olhos d'água, 
somos homens e mulheres na perspect iva 
de que dias melhores virão sem a 
necessidade desse desenvolvimento 
destruidor”, ponderou Erionauda Lopes, 
representando do MDV.
Ícaro Morais, um adolescente de 13 anos, 
chamou a atenção de todos para as falsas 
promessas da mineração. Segundo ele, a 
exemplo Nauru, uma ilha na Ásia que 
viveu o auge do desenvolvimento com a 
exploração de minério e hoje depende de 
ajuda internacional depois que as 
mineradoras deixaram só os buracos e a 
terra improdutiva, o povo de Ipaporanga 
precisa olhar as riquezas que possui e 
como elas podem gerar qualidade de vida 
de forma infinita se os bens naturais 
forem bem cuidados.
 “A assembleia foi apenas um momento 
coletivo e que dará norte para trilharmos 
novos caminhos de lutas concretas no 
enfrentamento a indústria mineral”, 
destaca Erivan Silva, da coordenação 
nacional do MAM.

Já o prefeito, Toinho Contábil, disse 
que é sensível à causa popular, e 
após tomar conhecimento das 
mazelas causadas pela mineração já 
tomou algumas providências legais, 
como aprovação de projeto de lei 
que proíbe a instalação de qualquer 
m i n e r a d o r a  n o  t e r r i t ó r i o  d e 
Ipaporanga, e acrescentou, “não se 
pode ter uma atividade econômica 
r en t áve l  e  ao  mesmo  t empo 
destruidora e insustentável para o 
nosso município”.
A Assembleia Popular foi realizada 
pelo Movimento em Defesa da Vida 
– MDV e O Movimento pela 
Soberania Popular na Mineração – 
MAM e contou com a presença de 
moradores das comunidades Lagoa 
do Barro, Estreito, Mundo Novo, 
Pau D'Arco, Lembrada, Lagoa do 
Peixe, Bom jardim, Mulungu, Água 
Branca, Sítio Araras, Torrões e sede 
d o  m u n i c í p i o ,  a l é m  d e 
representantes de Veremos, Ribeiro 
município de Ararendá e das 
seguintes entidades e movimentos: 
Movimento pela Soberania Popular 
na Mineração – MAM, Comissão 
Pastoral da Terra – CPT, Movimento 
dos trabalhadores/as Rurais Sem 
Terra – MST, Movimento em Defesa 
da Vida – MDV, Secretarias de 
governo de Ipaporanga, escolas 
municipais, Conselho Municipal de 
Meio Ambiente – CONDEMA, 
Frente Social Cristã, Cáritas de 
C r a t e ú s ,  S i n d i c a t o s  d e 
Tr a b a l h a d o r e s / a s  R u r a i s  d e 
Ipaporanga e Crateús, Instituto Bem 
Vive r  –  IBV,  a  Pa róqu ia  de 
Ipaporanga, Paróquia de Ararendá e 
igrejas evangélicas, associações 
c o m u n i t á r i a s ,  C â m a r a  d o s 
Vereadores e o prefeito municipal 
Toinho Contábil.
Com informações de Lívia Teixeira, 
militante do MAM.
Fotos de Eraldo Paulino - CDC
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FORMAÇÃO COM OS PESCADORES

Pescadoras e pescadores discutem a convivência 
com o semiárido e os direitos na pesca artesanal durante 
formação modular “Convivência com o semiárido e 
novas práticas de pesca: discutindo realidades e direitos”. 
Durante a formação foi possível conhecer a realidade do 
Açude Bengue no município de Aiuaba. O Projeto é 
executado pela Cáritas Diocesana, em parceira com a 
CISV, o Conselho Pastoral dos Pescadores e a União 
Europeia.

Elas vieram iniciar a organização das Santas 
Missões Populares, que serão realizadas neste 
município, de 11 a 20 de maio 2018

A Paróquia Nossa Senhora da Imaculada 
Conceição, de Quiterianópolis, recebeu no mês de 
novembro, a visita das irmãs Scalabrinianas, 
Carmen Lúcia e Vitorinha Bernardino. Elas vieram 
iniciar o trabalho de organização das Santas 
Missões Populares, que serão realizadas em 
Quiterianópolis, no período de 11 a 20 de maio 
2018. 

Na ocasião, as irmãs visitaram comunidades, 
participaram das atividades religiosas da Paróquia 
e se reuniram com os grupos e pastorais. “Nosso 
objetivo é conhecer a realidade das comunidades, 
divulgar o trabalho da nossa congregação e 
organizar melhor a Santa Missão”, destacou a 
missionária Scalabriniana Carmen Lúcia. 

Santa Missões Populares
As Santas Missões trazem como tema 

“Discípulos e Missionários de Jesus 
Peregrino” e lema “Uma Igreja em Saída”. 
As atividades serão realizadas na Sede e 
comunidades do interior de Quiterianópolis 
e abordarão temas como FAMÍLIA, 
JUVENTUDE, VOCAÇÃO, MISSÃO 
DO CATEQUISTA e LAICATO (ano do 
leigo).   

De acordo com irmã Carmen, a 
Missão será composta por cerca de 16 
missionários Scalabrinianos, entre 
padres e freiras. “Vamos trabalhar com 
todos os grupos e pastorais da paróquia. 
Faremos visitas às famílias,  às 
comunidades, às escolas, além de 
formações, encontro com as famílias, 

confissões e um Encontrão de Jovens”, 
frisou. 

Missionárias Scalabrinianas
A C o n g r e g a ç ã o  d a s  I r m ã s 

Missionárias de São Carlos Borromeo 
Scalabrinianas foi fundada na Itália, em 
25 de outubro de 1895 por Dom João 
Bat i s ta  Sca labr in i  e  pe los  co-
fundadores Padre José Marchetti e 
madre Assunta Marchetti. 

Presente em 28 países e nos cinco 
continentes, o carisma da Congregação 
é o serviço evangélico e missionário aos 
migrantes de todas as raças, etnias, 
culturas e religiões, preferencialmente 
os pobres e necessitados 

Cícero Lacerda – Pascom 
Quiterianópolis

Quiterianópolis recebe visita de irmãs Scalabrinianas 

As duas décadas de conquistas e desafios serão celebradas no 
dia 9 de dezembro.

Padre Donizete completará, no próximo dia 20 de dezembro, 
20 anos de sacerdócio. Os 20 anos de serviço prestados à Deus e 
aos fiéis serão comemorados no dia 9 de dezembro. 

Pastorais e amigos do padre estão organizando uma 
programação que vai contar com café da manhã oferecido aos 
padres da Diocese de Crateús, Missa às 19h na Igreja Matriz 
Nossa Senhora da Imaculada Conceição e, em seguida, jantar 
comunitário na Praça Matriz.   

Donizete destaca a felicidade de comemorar esses 20 anos de 
trajetória de conquistas e desafios na árdua missão de ser padre 
nos dias atuais. “Além da missão sacramental, temos também um 
papel importante de organizar nosso povo, dialogar com as 
instituições, firmar parcerias e, acima de tudo, defender a VIDA”, 
ressalta.   

O Padre lembra que essa missão sacerdotal não é composta 
apenas de desafios, mas também de uma vivência prazerosa ao 
lado dos fiéis. “É gratificante ver essa fé viva no coração de 
homens e mulheres, que se organizam nas comunidades, em busca 
de um mundo melhor e mais fraterno para todos”, comemora. 

PADRE DONIZETE

Donizete Bento Maia nasceu no dia 24 de agosto de 1962, 
em Lavras da Mangabeira, estado do Ceará. É o 18º filho de 
José Ferreira Maia e Francisca Bento Maia, sendo oriundo de 
família numerosa com 24 filhos, com forte educação religiosa 
e presença católica. Foi ordenado diácono em 16 de março de 
1996, na Catedral do Senhor do Bonfim, em Crateús-Ceará. 
Foi ordenado presbítero em 20 de dezembro de 1997, na 
Paróquia de Quitaiús, Lavras da Mangabeira, CE.

Serviu na Paróquia Senhora Sant'Ana de Independência-
CE, como diácono e padre. Sua trajetória passa também pelas 
Paróquias de São Francisco, em Novo Oriente – CE, São João 
Bosco, em Juazeiro do Norte - CE, Nossa Senhora Aparecida, 
de Itaoca Pedra-Espírito Santo, Nosso Senhor dos Passos, em 
Cachoeira do Itapemirim-ES, Santo Antônio de Pádua, Rio 
Novo do Sul – ES, Nossa Senhora de Guadalupe, em Vargem 
Alta - ES.

Atualmente, contribui na evangelização na Paróquia 
Nossa Senhora da Imaculada Conceição de Quiterianópolis -
Ceará. 

Cícero Lacerda – Pascom Quiterianópolis 

PADRE DONIZETE CELEBRARÁ 20 ANOS DE SACERDÓCIO EM DEZEMBRO
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Com o Tema: "Virgem do Rosário. Ensina-nos a cuidar da vida a exemplo de teu Filho Jesus" os festejos aconteceram entre os dias 20 a 29 
de outubro, com uma vasta programação e a participação do Bispo Diocesano Dom Ailton Menegussi, que celebrou a missa de encerramento. 
Durante os 10 dias de festejos ocorrerão muitos momentos marcantes como: a Missa do Vaqueiro, a novena assumida pela Juventude, o Leilão 
da festa, as Missas e momentos de partilha durante a manhã nos Bairros, e a Missa de Encerramento que contou com a presença de milhares de 
Fiéis, sendo considerada  a de maior público dos últimos anos. 

TAUÁ FESTEJOU A PADROEIRA NOSSA SRA. DO ROSÁRIO
ENTRE OS DIAS 20 E 29 DE OUTUBRO.

Paróquia de Tauá encerra ano Mariano com
Missa em Ação de Graças a Nossa Sra. Aparecida

A Paróquia Nossa Sra. do Rosário de Tauá trabalhou durante o ano de 
2017 em suas formações, festas de Padroeiro, ações missionárias, etc o Ano 
Mariano. Para celebrar e fechar com chave de ouro o Jubileu de 300 anos do 
encontro da Imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a Paróquia de 
Tauá realizou Missa em Honra à Nossa Sra. Aparecida no dia 12 de outubro, na 
Igreja Matriz Nossa Sra. do Rosário, celebrada pelo Padre César Ferreira. O 
Coral foi assumido pelo ECC e Legião de Maria, sendo a Liturgia assumida 
pelo Setor Juventude.

O primeiro dia de encontro do Conselho 
Episcopal do Regional Nordeste 1 da 
CNBB – CONSER NE1, foi marcado por 
encontros com diversos segmentos da 
sociedade.

Logo pela manhã, na sede do 
governo do estado, Palácio da Abolição, os 
bispos do Ceará encontraram-se com o 
governador Camilo Santana e  seu 
Secretariado. Na pauta, a retomada das 
propostas apresentadas pelos bispos em 
2015, no tocante à atual questão hídrica do 

nosso estado. Foram constatados os 
avanços da parte do governo e os 
desafios que permanecem. Cada bispo 
apresentou as situações mais urgentes 
e gritantes de sua diocese. O governo 
apresentou as ações implementadas e 
outras que estão em andamento ou 
programadas (conforme documento 
abaixo).

Há de nossa parte, dos bispos, 
uma percepção de que o governador 
tem se mostrado muito aberto e 
empenhado na busca de resolução dos 
problemas, não obstante a conjuntura 
nacional desfavorável.

Pude, mais uma vez, solicitar a 
concretização da instalação do IML 
em Crateús ,  o  que,  segundo o 
governador, está deliberado. Também 
intercedi pelo Acampamento Ir. 
Dorothy, ouvindo do secretário da 
pasta, questionado pelo governador 

d i a n t e  d o s  p r e s e n t e s  s o b r e  o 
andamento do processo, que já se 
c h e g o u  a  u m  a c o r d o  c o m  o 
proprietário, estando, portanto, a área 
pronta para a desapropriação em favor 
dos acampados. Já na parte da tarde nos 
encontramos com representantes da 
COELCE e CHESF para conhecimento 
do processo de privatização da 
Eletrobrás, por parte do governo 
federal. Estas empresas buscam apoio, 
inclusive da CNBB NE1, no sentido de 
manifestar  nossa insat isfação e 
indignação com esse processo de 
entrega de nossas reservas hídricas, 
nosso patrimônio energético aos 
estrangeiros. À noite foi a vez de 
encontrar-nos com a Cáritas Regional e 
partilhar juntos a bela experiência de 
trabalho na dimensão social da nossa fé 
em nossas dioceses.

Encontro do Conselho Episcopal do Regional Nordeste 1 da CNBB – CONSER Ne1
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Vivenciamos nesta comunidade 
momentos  importante ,  v is i tamos e 
celebramos nos lugarejos mais afastados da 
cede Ibiapaba. Visitamos família dos 
vilarejos Besouro, Alto bonito, Trapiá, uma 
aldeia indígena chamada de Mambira e, 
também um bairro da sede chamado de rua 
do Embrejo que fica na periferia. Todos 
esses lugares visitados nos deparamos com 
diferentes realidades, mas cada uma delas 
nos comoveu e nos ajudou a entender e 
compreender que a igreja de Cristo tem 
muitos caminhos a percorrer e sem tempo 
para terminar. Essa é uma caminhada 
contínua e a visita é uma das formas de 

c o n h e c e r m o s  a s  r e a l i d a d e s ,  o s 
sofrimentos que afligem o povo de Deus. 
Dessa forma, foi uma experiência 
maravilhosa de aprendizagem, onde 
mais aprendemos do que ensinamos. A 
aldeia indígena foi espetacular, muito 
acolhedora. Fomos conhecer um pouco 
de suas vidas saber de seus credos. 
Perguntamos se poderíamos retornar 
para celebrar a vida com eles, e nos 
disseram que sim, com certeza e ficamos 
de voltar outro dia, para juntos rezarmos. 
Em todos os outros lugares realizávamos 
v is i tas  pe la  manhã e  pe la  noi te 
celebrávamos juntos com a comunidade, 

mas na aldeia foi diferente, pois foi 
primeiro contato que tivemos com eles. 
En tão  marcamos  o  momento  de 
celebração para outro dia. Esse mês 
missionário nos ensinou bastante 
através dessas iniciativas de ir ao 
encontro do outro e de ser igreja, e 
também sobre a realidade de cada um. 
Foi realmente gratificante. Que Deus 
abençoe todas essas famílias que nos 
acolheram em cada um desses lugares e 
em nome dessa equipe missionária, o 
nosso abraço e muito obrigada

Rosilange C omunidade de 
Ibiapaba- Crateús

No dia 22 de setembro aconteceu uma Assembleia Popular da 
Mineração, na comunidade Bandarro, município de Quiterianópolis 
com a participação das comunidades da região atingidas pela 
extração de minério. No dia 11 de novembro outra Assembleia 
Popular aconteceu em Lagoa do Barro – Ipaporanga. Os encontros 
tiveram o objetivo de debater com a população os problemas 

ecológicos e sociais que afetam, há tempo, a população das 
comunidades de Quiterianópolis e Novo Oriente e que ameaçam a 
população de Ipaporanga e Ararendá. Em Bandarro a mineradora 
Globest retomou a extração do mineiro aos meados de maio. Os 
moradores contam que na Serra do Besouro “aumentou o 
desmatamento e a terra retirada de cima do morro está sendo 
colocada às margens do Rio Poty. Estão sendo retiradas pedras 
entre o Sítio e Pintada, sendo o transporte feito com caminhões 
descobertos até o Bandarro”. A população de Quiterianópolis 
acionou o Ministério público e repassou a notícia que a SEMACE 
já deu o laudo, exigindo o fechamento das atividades, mas até 
agora, a extração do minério continua. A população de Novo 
Oriente denuncia que as águas do Açude Flor do Campo já estão 
contaminadas.

ASSEMBLEIA POPULAR DA MINERAÇÃO

O Atlas da Violência 2017, lançado 
pelo Ipea e o pelo Fórum de Segurança 
Pública no dia 5/11, revela que homens, 
jovens, negros e de baixa escolaridade são 
as principais vítimas de mortes violentas 
no país. Atualmente, de cada 100 pessoas 
assassinadas no Brasil, 71 são negras. De 
acordo com informações do Atlas, os 
negros possuem chances 23,5% maiores 
de serem assassinados em relação a 
brasileiros de outras raças. “Jovens e 
negros do sexo masculino continuam 
sendo assassinados todos os anos como se 
vivessem em situação de guerra”, 
c o m p a r a  o  e s t u d o .  E n q u a n t o  a 
mortalidade de não-negros (brancos, 
amarelos e indígenas) caiu 7,4% entre 
2005 e 2015, entre as mulheres negras o 
índice subiu 22%. O Atlas analisou a 
evolução dos homicídios no Brasil entre 
2005 e 2015 a partir de dados do 
Ministério da Saúde: aconteceram 59.080 
homicídios no país, em 2015. Em 2007, 
tinham sido 48 mil. Este aumento mostra 
uma naturalização do fenômeno por parte 
do poder público e de toda a população. 
Pode-se acessar os dados completo do 
Atlas da Violência procurando na internet 
(Google ou outro buscador) “Ipea - Atlas 
da Violência - 2017”
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Queridos Irmãos e queridas 
irmãs,

Ao longo de todo este ano de 
2017 fomos envolvidos/as, de muitas 
formas, na provocação que a Campanha da 
Fraternidade nos fez, levando-nos a 
mergulhar na atitude de retomada do 
BIOMA CAATINGA, como sendo o lugar 
de onde devemos pensar nosso viver, em 
todas as suas dimensões.

Quando, em fevereiro deste ano, 
começamos a pensar, juntos, as atividades 
da CF, sugerimos concluí-lo com um 
SEMINÁRIO, para partilharmos, de forma 
mais aprofundada, o que tivéssemos 
construído nesse tempo.

Assim sendo, lembramos a vocês 
que está em nossa agenda, já desde o início 
do ano, que dia 09 de dezembro de 2017, no 
Centro de Treinamento, em Crateús, 
r e a l i z a r e m o s  o  S E M I N Á R I O 
DIOCESANO SOBRE A CAATINGA, 
NOSSO BIOMA.

Considerando experiências 
vividas, buscaremos refletir um pouco mais 
sobre as dimensões desta relação e 
deveremos chegar  ao final  do dia 
reafirmando e renovando as luzes para 
nossa ação pastoral.

Pedimos a vocês, das Equipes 
Paroquiais, que articulem na própria 
Paróquia, pessoas e organizações pastorais 
e civis interessadas e envolvidas nesse 
processo. Para cada Paróquia estão 
reservadas 10 vagas, mas considerem as 
próprias realidades e não se limitem a esta 
orientação. Não deixem de trazer todos que 
se incluem neste projeto. Precisamos, 
apenas, que seja confirmado, na Secretaria 
de Pastoral, até dia 30 de novembro, o 
número de participantes.

Nosso seminário começará às 
07h30 com o café da manhã e se encerrará 
às 16:00h.

Quem das Paróquias vier pela 
CPT, lembre-se que continuaremos, até o 
dia seguinte ao meio dia, com a Assembleia 
Diocesana da Comissão Pastoral da Terra.

Que assumamos, com alegria, a 
missão de animar mais gente a abraçar a 
causa da vida para todas as pessoas, em 
todos os lugares.

Pe. Géu
Pela Coordenação Diocesana de 

Pastoral

A localidade: É situada a 6 Km de Ararendá. Conta com 35 casas habitadas, com 89 
pessoas. Começou em 1958, quando foi construída a primeira casa do lugar, pertencendo à 
Lagoa do Arroz. Nos anos 1970, quando havia apenas 3 moradias, um proprietário começou a 
vender lotes, com 40 braças de fundos, ao longo de uma estrada. Assim, o lugar foi crescendo, e 
desde os anos 1990 tem o nome de “Vila Nova”. Realidade atual: Apenas 3 famílias possuem 
terras de plantio. Duas famílias não têm casa própria; as outras têm a casa e o quintal, mas para 
fazerem o do gasto devem pagar renda, em torno de 20%. Cinco famílias conquistaram cisternas 
de enxurrada. Não usam veneno nos quintais, mas quase todos usam nas plantações. As famílias 
têm água encanada e todas têm cisternas com a água de beber. Quem estuda, vai ao Cabelo do 
Negro ou à cidade (o prédio escolar está fechado). Motivações para buscar o lugar: a 
possibilidade de ter a casa própria, de juntar-se aos seus familiares; é sossegado, sem 
perturbação; o pessoal é todo como irmão (as mesmas origens); o lugar é nosso, ninguém mexe 
com a gente; a gente gosta da roça, da agricultura, de lidar com os animais. A CEB: começou 
com visitas e celebrações do pessoal da Lagoa do Arroz, em 1993. Na época, faziam uma novena 
ao Coração de Jesus, em dezembro. Antônia de Maria foi a primeira animadora. Em 2010 
fizeram o novenário à Santa Rita. Em 2014, começaram a construção da Capela, através de 
campanhas de arrecadação. Algumas iniciativas da comunidade: criação da Associação 
comunitária, hoje com 32 sócios, que está pleiteando o direito ao uso do prédio escolar, como 
sua sede; organização da festa de Santa Rita; cuidar da saúde, através da higiene e alimentação 
saudável, e das ervas medicinais, nos casos de doença. Grandes desafios: no entendimento da 
comunidade, os maiores desafios são a migração e o acesso à terra, sem pagar renda.

O lugar: fica a 12 km da cidade, à margem da CE 265, banhado pelo Rio Diamante. 
Conta com 54 famílias. A essas se somam 4 do Sítio Mel, 8 da Izídia, 11 de Barros e 10 da 
Formiga. Ao todo, 87 famílias e 289 pessoas. Metade dessa população é adulta; 53 crianças e 80 
adolescentes e jovens. Cada lugarzinho tem sua história, começando pela explicação do nome. 
Porém, pouca coisa conta. Quem falou mais foi o pessoal de Izídia: o lugar tem uma lagoa que não 
secava e, na beira dela, arranchou-se um viajante de nome Izídio, o que fez o pessoal ficar 
chamando a “Lagoa do Izídio” ou, simplesmente, “Izídia”. Lá mora a família Rodrigues. A 
realidade do lugar: 67 pessoas são aposentadas e, a maioria recebe “benefícios” do governo. Mais 
ou menos a metade das famílias tem a terra de plantio. 3 são moradoras e as outras têm a casa com 
um quintal. Há um templo da “Missão Batista”, que conta com a participação de 5 famílias. As 
outras, pouco frequentam a capela, mas se dizem da comunidade: por causa da idade avançada, de 
doenças, não gostam de mangação... e, assim, se desculpam. A comunidade eclesial: Até os anos 
'80, toda a ligação religiosa das famílias era com a Gásea (Ipueiras). Não havia nenhuma relação 
com Ararendá - não havia estrada e, no inverno, não podiam passar o rio (a ponte foi feita em 
1982). Nos anos '70, Assis Mariano, pai da animadora Antonilda, começou a animar o mês de 
maio. No final dos anos '80, D. Antônia, mãe de Zé Moura, vinda da Cacimbinha, Ipueiras, 
começou a reunir as crianças para o catecismo e o terço num quartinho que havia sido uma 
bodega, perto da ponte. Como era de Nova Russas, receberam uma visita do Pe. Miguel, 
acompanhado de Rita do Riacho do Mel. Alguns jovens participaram da preparação à crisma, 
com Rita, e, nos anos '90, começam a ler o evangelho. Era tudo nas casas, pois nem prédio escolar 
havia. No final de 2005, Pe. Erisvaldo fez uma visita e incentivou-os a fazer um tríduo em 
homenagem a São Sebastião e já falou da construção de uma capela. Assim foi feito e já 
começaram a arrecadar dinheiro para a capela, que ficou pronta em 2007. A partir de 2007, 
realizam-se celebrações aos domingos, a catequese de crianças, a festa de São Sebastião e a 
animação de outros tempos fortes. Com a CEB, falam de mudanças que vão acontecendo em suas 
vidas: a paciência com os filhos mais difíceis e educação no caminho de Deus; levar Deus no 
coração aonde vão; maior interesse pela bíblia, pelos sacramentos; respeito aos pais e mães; 
abandono da bebida alcoólica, do rancor; melhor tratamento às pessoas, perdão às ofensas...

COMUNIDADE VILA NOVA

COMUNIDADE BOM PRINCÍPIO
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Saúde
A Página da Saúde tem como objetivo contribuir com as comunidades levando informações uma alimentação 
sadia que evite o perigo de adoecer e sobre remedos naturais que ajudem a recuperar a saúde sem provocar 
danos ao organismo. Todas as propostas são baseadas na sabedoria popular e nas pesquisas e estudos de 
cientistas que se dedicam à medicina alternativa para que todos e todas possamos ter uma vida saudável.

COMO UTILIZAR AS 
PLANTAS E AS ERVAS
1. Utilize somente plantas 
medicinais conhecidas;
2. Procure conhecer a parte da 

planta que serve como remédio (raiz, caule, folha ou flor);
3. Não colete plantas medicinais nas margens de rios, 
córregos poluídos ou esgotos, bem como na beira de 
estrada por causa da poeira e da fumaça dos carros;
4. Tenha cuidado ao comprar plantas medicinais, 
observando sempre seu estado de conservação, a data em 
que foi colhida, se não tem insetos, mofos...;
5. Procure conhecer o modo de preparar as plantas 
utilizadas como remédios (infusão, cozimento...);
6. Lembre-se que as plantas medicinais, mesmo quando 
indicadas corretamente, para uma doença, podem provocar 
efeitos indesejáveis ao organismo se tomadas em grandes 
quantidades, muito concentradas ou malconservadas...

ALIMENTOS QUE CURAM
ALIMENTAÇÃO
Use iogurte natural, mel de abelha, alimentos ricos em 
fibras. Inclua nas refeições batata crua ralada; mamão, 
papaia; alface... Pode-se fazer um tratamento durante um 
mês: nas quartas e nas sextas-feiras faça uma refeição 
exclusivamente de frutas: 1ª semana – refeição exclusiva 
de maçã; 2ª semana – refeição exclusiva de mamão; 3ª 
semana – refeição exclusiva de melão; 4ª semana – refeição 
exclusiva de melancia.

LIMÃO
O limão talvez seja a fruta que tem mais indicações na 
medicina caseira. Além de servir como alimento, é fonte de 
vitamina C e evita muitas doenças, destruindo grande 
q u a n t i d a d e  d e 
substancias sujas, 
nocivas e venenosas 
para nosso corpo.
C O N T R A  A 
GRIPE: Asse no 
forno 2 limões para 
unir as propriedades da casca e da polpa. Esprema os 2 
limões num copo; misture com 3 colheres de sopa de mel e 
100 gotas de própolis. Tome 1 colher a cada 2 ou 3 horas.
A CURA PELO LIMÃO consiste em tomar 1 limão no 
primeiro dia, 2 no segundo dia e assim sucessivamente te 
completar 10 limões e depois diminuir 1 limão por dia até 
completar a cura em 20 dias.

CENOURA
É indicada para fraquezas em geral, anemia, fortificante 
dos músculos É útil na diabete, fraqueza visual, prisão de 
ventre. Aumenta o leite materno e dissolve o cálculo.

P L A N TA S  Q U E  C U R A M  G A S T R I T E ,  M Á 
DIGESTÃO
Juá (chá de 5 frutinhas); Boldo do Chile, Tanchagem: chá; 
Rúcula, macela. Alface: Suco das folhas e talos. Tomar 
uma xícara (30 mm); Batata doce: ralar a batata e espremer 
o suco através de um pano fino. Tomar 1 xícara (30 mm), 3 
vezes ao dia antes das refeições, ou sempre que sentir a 
queimação; Carvão vegetal: 1 colher de café ao dia; Suco 
de Couve com Maracujá: tomar, adoçado com mel. 
Advertência: Não utilize a mesma planta por mais de 15 
dias seguidos. Prepare as receitas para tomar na hora. 
EVITAR: nervosismo; estresse.

CONTRA PRISÃO DE VENTRE
Ingredientes: 5 ameixas secas; ½ xícara de água (chá); 3 
colheres chá de mel; Modo de preparar: Deixe as ameixas 
de molho na água, durante 3 horas. Em seguida retire os 
caroços e amasse com um garfo. Devolva as ameixas à 
água, acrescente o mel e misture bem. Tome 3 colheres de 
sopa ao dia.

CONTRA ANEMIA
Ingredientes: 2 beterrabas grandes raladas; 1 xícara (chá) 
de rapadura; ½ xícara (chá) de água; Modo de preparar: Em 
uma panela de preferência de ferro, ferva os ingredientes 
durante 15 minutos, mexendo sempre. O fogo deve ser 
baixo. Espere esfriar e coe. Tome uma colher de sopa 3 
vezes ao dia.

CONTRA AZIA (acidez estomacal, pirose)
A acidez estomacal é provocada pelo excesso de sucos 
digestivos no estomago. Estes sucos podem refluir para o 
esôfago e provocar uma sensação de ardência. 
CAUSAS: A acidez se apresenta mais quando se têm 
problemas nos rins e fígado. A principal causa é a 

alimentação inadequada: 
comidas excessivamente 
temperadas ;  f r i turas  e 
gorduras; carne vermelha; 
pimenta; açúcar refinado; 
refrigerantes, excesso de 
café ou frutas ácidas... 
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PARA COMBATER O CALOR NA 
MENOPAUSA
As ondas de calor da menopausa são 
c a u s a d a s  p o r  u m a  a l t e r a ç ã o  n o 
hipotálamo, responsável por regular a 
temperatura corporal. Com essa alteração, 
é gerada a sensação de ondas de calor que 
deixam a pele do tórax, pescoço e do rosto 

avermelhadas por alguns minutos, seguidas de muito suor.
DICAS ÚTEIS: Tomar uma bebida refrescante; molhar os 
pulsos, atrás do pescoço e a testa com água fresca; borrifar 
o rosto com água fresca. É importante que a água esteja 
fresca e não gelada, porque a água gelada em contato com a 
pele levará ao aumento da temperatura do corpo. 
ALIMENTAÇÃO: Evitar refeições muito pesadas, o 
consumo de alimentos muito açucarados, muito salgados e 
com muitos condimentos e as bebidas alcoólicas. 
Aumentar o consumo de frutas cítricas, como laranja, 
limão e tangerina; consumir alimentos derivados de soja, 
como o tofu e sementes de linhaça.

REMÉDIO CASEIRO: Suco de verduras: Fazer um suco 
com 1 cenoura (média), 1 pedaço de beterraba, 4 folhas de 
amora, 3 folhas de erva cidreira em ½ litro de água. 
Sementes torradas: Torrar separadamente 100 gramas de 
gergelim, 100gr de linhaça e 100gr de sementes de 
girassol. Bater no liquidificador. Tomar 1 colher nas 
refeições.

CONTRA BRONQUITE, ASMA, FERIMENTOS, 
DOR DE OUVIDO: ÓLEO DE ANGICO
Para que serve: Para bronquite e asma, tomar uma 
colherinha 2 vezes ao dia; para dor de garganta, alergia e 

reumatismo, passar na parte 
afetada; serve também para 
ferimentos e dor de ouvido. 
Modo de preparo: Desfie o 
entrecasco do angico. Encha um 
vidro de nescafé e complete com 
óleo de girassol ou outro óleo 
comestível. Enrole o vidro num 

pano e coloca em uma panela com água e deixe ferver por 
30 minutos. Está pronto. (Receita de Dona Teresa, Ingá – 
Ararendá)

PARA CONTROLAR O CÁLCIO: CLORETO DE 
MAGNÉSIO
É um mineral indispensável à vida humana. Ele amacia as 
c a r t i l a g e n s  d o  c o r p o . 
C o n t r o l a  o  c á l c i o  n o 
organismo, desmanchando as 
calcificações e removendo o 
c á l c i o  p a r a  o s  l u g a r e s 
corretos. Age, portanto em 
problemas como: bico de 
papagaio, bursite, artrite, artrose, ciática, arteriosclerose, 
reumatismo... Elimina o ácido úrico. Combate as doenças 
dos nervos, baixa a pressão arterial, combate a osteoporose 

Restaura o vigor, evita a fatiga e as infecções. Previne 
tumores na próstata. Como Usar: Colocam-se 33 gramas 
em 1 litro de água pura e toma-se pela manhã em jejum e à 
noite ao deitar. Usa-se como medida uma xícara de café. 
Após os 60 anos, tomar 1 xícara 3 vezes ao dia. Caso a 
pessoa tenha graves problemas de rins ou tireoide, não 
pode começar a cura com a dose normal, mas deve 
acostumar aos poucos. O cloreto de magnésio deve ser 
tomado com perseverança.

R E C E I TA S  PA R A U M A A L I M E N TA Ç Ã O 
EQUILIBRADA E SAUDÁVEL: REFOGADO DE 
ABÓBORA
Rale a abóbora completa com a casca, na parte grossa do 
ralo. Refogue com cebola picadinha, pimentão, salsa, 
cebolinha, alho e sal a gosto.

BANANA VERDE FRITA
Descascar as bananas (qualquer 
espécie), cortar em rodelas bem 
finas e fritar em óleo pouco antes 
de servir. Polvilhar com sal.

BANANA COZIDA
Colocar para cozinhar 3 bananas verdes por 15 minutos. 
Tire a casca e passe no liquidificador. Guarde a pasta na 
geladeira e tome 2 colheres por dia. É um excelente 
fortificante. Repita a mesma receita.

TORTA DE MACAXEIRA
Ingredientes: 1 prato de macaxeira cozida e amassada; ½ 

copo de t r igo;  temperos 
picados; 2 ovos; 2 colheres de 
sopa de óleo. Modo de fazer: 
Amassa a mandioca com os 
temperos (salsa,  cebola, 
pimentão, tomate refogados), o 
trigo e 2 colheres de óleo. 
Arrumar essa massa numa 
forma ou pirex. Cobrir com 

molho de tomate. Não precisa ir ao forno. No caso queira, 
coloque por cima claras batidas em neve e assar.

GELEIA DE CASCAS DE ABACAXI
Ingredientes: cascas de 2 abacaxis; 1 
copo e meio de açúcar; 1 copo e meio 
de água. Modo de fazer: Deixe as 
cascas na água por 12 horas. Bata 
t o d o s  o s  i n g r e d i e n t e s  n o 
liquidificador e coe; em seguida, leve 
ao fogo e mexa até desgrudar do 
fundo da panela. Conserve em vidros 
esterilizados. Passe no pão, biscoito, 
etc. Para esterilizar os vidros, primeiro lave com água e 
sabão; em seguida, coloque-os destampados numa panela 
com água e deixe ferver durante 20 minutos. Passe as 
tampas em água quente e... Pronto!
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Liturgia de dezembro 2017 e janeiro 2018

Caros irmãos (as), a liturgia é um espaço para a celebração da vida. Isto nos faz entrar em contato com a realidade da comunidade, 
os acontecimentos marcantes da caminhada com igreja, e também celebrar os desafios encontrados no seguimento a Cristo, a luz da 
palavra de Deus. Para isto, a abertura de coração a Palavra de Deus, a harmonia entre os cantos litúrgicos bem como, tarefas bem 
realizadas, leva aos fieis uma participação ativa e consciente da celebração. A música litúrgica ou canto litúrgico aumenta o esplendor 
das partes da celebração com melodias e letras adequadas. Quantas pessoas não se encantam quando houve um salmo bem cantado ou 
um canto harmônico? Pensemos bem o conjunto da celebração (liturgia da palavra, liturgia eucarística), as pessoas que participarão 
muitas vezes sedentas desta luz (o povo reunido), que pelas equipes de celebrações podem facilitar a assembléia litúrgica a 
comunicação de Deus ao seu povo. Estamos nos aproximando do tempo do advento e o tempo do natal do Senhor. Entremos neste novo 
tempo com muita expectativa e esperança do nascimento do menino Jesus em nossas vidas. Que a espiritualidade destes tempos inspire 
a todos nós na construção do reino paz instaurado por Jesus que veio habitar entre nós. Desde já, desejo a todos (as), um feliz natal e um 
próximo ano novo de muitas e boas realizações.

Dia 03 de dezembro / 1° Domingo do Advento / Com litúrgica roxa – tema; A vigilância
Leituras: Is 63,16b-17.19b;64,2b-7 / Sl 97 / 1° Cor 1,3-9 / Mc 13,33-37

Dia 08 de dezembro –Sexta feira - Imaculada Conceição de Maria /Com litúrgica branca / tema; os bem aventurados de Deus.
Leituras: Gn 3, 9-15.20 / Sl 97 / Ef 1,3-6.11-12 /Lc 1,26-28

Dia 10 de dezembro /2° Domingo do Advento / Com litúrgica; roxa / Tema; prepara os caminhos do Senhor.
Leituras:Is 40,1-5. 9-11 /Sl 84 / 2 Pd 3,8-14 / Mc 1,1-8

Dia 17 de dezembro / 3° Domingo do Advento / Com litúrgica roxa ou rósea / Tema; a vos que grita no deserto
Leituras: Is 61,1-2ª.10-11 / lc 1 / 1 Ts 5,16-24 / Jo 1,6-8.19-28 

Dia 24 de dezembro / 4° Domingo do Advento / com litúrgica roxa/ Tema; faça-se em mim a tua Palavra
Leituras: 2Sm 7,1-5.8b-12.14ª.16 / Sl88 / Rm 16, 25-27 / Lc 1,26-38 

Celebração da noite: Co litúrgica branca / natal de Nosso senhor Jesus
Leituras: Is 9,1-6 / Sl 95 / Tt 2,11-14 / lc 2,1-14

Dia 25 de dezembro – segunda feira -  Natal do Senhor / Cor litúrgica Branca / Tema; A Palavra armou sua tenda entre nós.
Is 52,7-10 /Sl97 / Hb 1,1-6 / Jo 1,1-5.9-14

Dia 31 de Dezembro - Domingo - Cor litúrgica branca / Sagrada família Jesus, Maria e José 
Leituras: Eclo 3,3-7.14-17 / 127 / cl 3,12-21 / Lc 2,22-40

Dia 01 de Janeiro – Segunda feira- Solenidade da Santa Maria, de Deus / Cor litúrgica branca /Dia universal da paz/ Tema; a luz do 
senhor brilhe sobre nós.

Leituras: Nm 6 22-27 /Sl 66 / Gl 4,4-7 / Lc 2,16-21

Dia 07 de janeiro / Domingo – Solenidade da Epifania do senhor / Cor litúrgica branca  / Cristo, luz do mundo
Leituras: Is 60,1-6 /Sl 71 / Ef 3,2-3ª.5-6 / MT 2,1-12

Dia 14 de janeiro / 2° Domingo do tempo comum / Cor litúrgica verde / Tema: anunciar o Cristo
Leituras: 1Sm 3,.3b-10.19 /Sl 39 / 1 Cor 6,16c -15ª.17-20 / Jo 1,35-42

Dia 21 de janeiro 3/ Domingo do tempo comum / Cor litúrgica verde / tema; deixar tudo e seguir o Cristo.

Dia 28 de janeiro / 4/ Domingo do Tempo comum / Cor litúrgica verde / chamados a ouvir a voz de Deus.
Leituras: Dt 18,15-20 / Sl 94 / 1Cro 7,32-35 / mc 1,21-28
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Aos nossos leitores e nossas leitoras...

Hoje, especialmente pela ocasião da última edição de 2017, queremos 
agradecê-los/as pela colaboração nos serviços de evangelização por meio 
deste instrumento de comunicação. Logo, o apoio de vocês tornou 
possível e foi fundamental para a socialização das principais ações da 
nossa Diocese. Por isso, queremos dizer-lhes: “muito obrigado”!

Procure a secretaria da sua Paróquia e confirme a sua 
assinatura do ROCEIRO/2018. Contamos com o apoio 
e a parceria de todos(as) no ano que se aproxima. 


