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Ao lado  da  co r re r i a  dos  d i ve rsos  
“encerramentos” de nossos compromissos anuais, 
deliciamo-nos com os sinais da espiritualidade 
natalina! Festas, reencontros, família, amigos, 
viagens, presentes, solidariedade, celebrações, 
partilhas, orações... 

Como seria bom se todas as nossas crianças, 
adolescentes e jovens pudessem entender, 
envolver-se e desfrutar destes momentos que 
marcam a vida das pessoas, renovando-lhes a fé, a 
esperança e o amor! Nossas comunidades se 
animam, ganhando novo dinamismo ao valorizarem 
a presença e o protagonismo dos nossos jovens e 
crianças nas várias atividades em torno do Natal. 

Um símbolo forte deste tempo é a ESTRELA. 
“Ao observarem a estrela, os magos sentiram uma 
alegria muito grande” (Mt 2, 10).

Quando encontramos a “estrela” verdadeira 
que é o Cristo e nela fixamos nosso olhar, tudo se 
torna mais confiante e experimentamos uma alegria 
que preenche a alma, pois percebemos que o 
caminho está certo e o encontro com a felicidade será 
uma realidade. Mas, é verdade que as “falsas 
estrelas” atraem até mais do que a verdadeira 
Estrela, que é o centro da festa: Jesus Cristo. Em 
meio a tantas propagandas do consumismo, que 
brilha com força, sobretudo neste tempo, corre-se o 
risco de ofuscar o brilho daquela Estrela que iluminou 
o mundo com o seu amor, sua ternura e misericórdia. 
Que Ele esteja presente na sua família nesta 
celebração de seu natal, afinal, Ele é a personagem 
principal dessa festa!

Outra imagem forte é a da MANJEDOURA com 
o Menino Deus, tendo ao seu lado José e Maria.

O encontro com o menino necessariamente 
provoca o encontro com sua mãe, com sua família. 
Ele, que nos acolhe quando vamos em sua direção, 
nos acomoda, também, no colo de sua mãe e sob a 
proteção de São José. 

Natal é, portanto, festa de família. Jesus chega 
com sua Mãe, Maria e seu pai nutrício,São José. 
Família batendo à porta da família, da minha, da sua, 
de todas as famílias, para que “cada família, não 
obstante a sua fragilidade, possa tornar-se uma luz 
na escuridão do mundo” (AL, 66).

A música que segue, traduz os sentimentos que 
nos envolvem neste tempo tão bonito:

Vem com teu saber iluminar o meu 
caminho./Vem qual sol e luz trazendo o dia com 
carinho./Vem abrir espaço de amor pra nossa gente/ 
que faz a paz a mais forte corrente 

Que a tua luz venha acender de amor e graça 
os corações/ irradiando esperança às multidões./ 
Vem fecundar hoje a nossa procura/ e espalhar no 

sonho a ternura 
Traz compreensão que nos ajuda a entender,/ 

para que a tua palavra seja luz no viver./ Faz que o 
amor possa nossa vida alimentar/ e a justiça venha 
em nós habitar! 

Que a tua luz venha .... 
Vem trazer ciência que constrói a humanidade./ 

Vem, constrói em nós o sonho de fraternidade./ Vem, 
liberta o povo de qualquer dominação/ prá livre 
assim, proclamar libertação! 

Que a tua luz venha....
Sê no mar da vida a fortaleza da ternura./ Vem, 

ampara os fracos no aconchego e candura./ Sê toda 
a razão que move o homem prá ser bom/ e faz de nós 
uma entrega, um dom ! 

Que a tua luz venha  
Vem, vem resgatar toda ternura e compaixão./ 

Faz acontecer justiça e paz em nosso chão,/ mas 
acorda a vida para além do horizonte./ Que o sonho 
seja alimentado em tua fonte! 

Que a tua luz venha...
Dá, ó Senhor Deus a tua lei: amar, enfim./ Faz 

tua vontade ser verdade vida em mim./ Vem, quero 
ser tenda pra acolher-te em morada/ e ter então tua 
luz na jornada ! 

Que a tua luz...  
Senhor, vem consagrar, me ungir e enviar,/ para 

a boa nova aos irmãos anunciar./ Então, os oprimidos 
sem o jugo da cobiça/ vão proclamar teu amor, tua 
justiça 

Que a tua luz....  (letra e música: Ir. Egnalda 
Rocha).

FELIZ NATAL a você, à sua família, aos seus 
amigos! Que você seja uma “estrela” para guiar a 
outros à Grande Estrela que é o Cristo, o Príncipe da 
Paz! Que a exemplo dos Magos, você doe os seus 
mais preciosos dons para a construção do Reino que 
Ele veio anunciar!  

FELIZ ANO NOVO e também MARIANO, que 
irás iniciar nos braços da Santa Mãe de Deus, que 
nos acolhe ao lado de seu Filho, nosso irmão, Jesus 
de Nazaré e nos pede para fazer tudo o que Ele nos 
ensina!

QUE MÊS BONITO, O DE DEZEMBRO!
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TERCEIRO ENCONTRO DA PASTORAL DE SAÚDE
 

Buscando vivenciar um dos objetivos que as nossas 
comunidades assumiram na assembleia no início do ano 
“Resgatar a sabedoria do povo, buscando os recursos 
naturais para defender e promover a vida”, a Pastoral da 
Saúde da Paróquia de Ararendá realizou seu terceiro 
encontro no dia 09 de Outubro. Entre os temas estudados, 
podemos citar:- combate à diarreia; - fortalecimento das 
artérias; - desidratação de folhas, flores, cascas e raízes;

- chás de ervas verdes. Além do estudo e troca de 
experiências, foram realizadas oficinas na preparação de 
Elixir digestivo, Sabonete líquido de aroeira e Xampu de 
juá. Vale ressaltar que algumas comunidades da Paróquia 
já estão colocando em prática os saberes adquiridos em 
cada encontro e trabalhando a difusão da alimentação 
natural: mais frutas, verduras, proteínas vegetais com 
gergelim, mel de abelha substituindo o açúcar refinado... 
Como diziam os antigos médicos: “Que teu alimento seja o 
teu remédio e o teu remédio seja o teu alimento”.

Fátima Lopes – Ararendá

O dia das crianças
 

O dia das crianças foi realizado de modo surpreende 
e nada melhor que em seu dia de homenagem, elas 
mesmas participem dessa comemoração. Uma missa 
realizada entre crianças e catequistas teve seu destaque 
nessa comemoração. Foram realizados encontros com a 
equipe paroquial para que esse dia tivesse todo o preparo 
adequado. Cada tarefa litúrgica foi realizada por uma 
criança, tendo assim participação plena delas em seu dia, 
ocorrendo desde pedidos de perdão, a glorificação 
espontânea. Cada detalhe surpreendeu até os mais 
céticos: o coral que acompanhou todo o momento da 
celebração com cânticos infantis, dramatização do 
evangelho e tudo o que elas imaginaram para esse, mas é 
claro sem esquecer que também esse dia é de Nossa 
Senhora Aparecida. As crianças responsáveis pela a 
dramatização fizeram uma entrada com a imagem que 

emocionou a todos. A igreja estava repleta de crianças de 
todas as idades, até os adultos não resistiram aos 
encantos e vieram participar desse dia. Após a celebração, 
para fechar esse dia com chave de ouro, houve uma 
pequena confraternização, sendo distribuído bolo, suco e 
outras guloseimas para as crianças. Após esses momentos 
tudo o que se podia ouvir era o riso infantil no ar e a 
felicidade das crianças pelo seu dia.

Marta - Ararendá

PREPARANDO A ASSEMBLEIA DIOCESANA DA CPT

 A Assembleia acontecerá, este ano na Escola 
Família Agrícola Dom Fragoso de Independência, Sábado 
10 e Domingo 11 de Dezembro. O Tema escolhido para a 
assembleia é “Agricultura camponesa para o bem viver; 
desafios e perspectivas na conjuntura econômica-política 
e diante dos grandes projetos”. São esperados cerca de 5 
pessoas por paróquia (trabalhadores e trabalhadoras de 
CPT; o membro da Equipe paroquial que acompanha a 
CPT; um membro da PJR de cada município). Cada 
Paróquia assume as despesas de passagem e os 
participantes vejam com carinho o que podem trazer para 
ajudar a na alimentação. Se possível comuniquem com 
antecedência (fone e Whatsapp 088 996083337). Para 
preparar a assembleia foram realizados encontros das 
coordenações em quase todas as paróquias. Para avaliar a 
vida da CPT no ano que passou, foram propostas algumas 
perguntas: - Quais as atividades mais significativas 
desenvolvidas em 2016, nas linhas: terra, água, direitos, 
bem-viver, e cuidado com a casa comum. Relato de uma 
experiência significativa. - Em que essas atividades 
contribuíram para a sustentabilidade em nossa região? - 
Quais os desafios e as ameaças para a agricultura 
camponesa no município? - Quem é a CPT no município? 
Como se organiza com que parcerias conta, para 
desenvolver seu trabalho? - Como garantimos a 
sustentação das nossas atividades?

Na Assembleia são previstos uns momentos para 
Análise da conjuntura, o aprofundamento sobre o tema da 
CF 2017: O bioma caatinga, a retomada da problemática 
relativa ao processo de emancipação dos assentamentos

CPT
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O n d e  m o r o  
Pr imeiro,  s i tue-se:  
pegue um mapa do 
Brasil, ou acesse na 
internet... procure o 
Estado do Acre, onde faz 
fronteira com Bolívia e 
P e r u .  P o i s  b e m ,  
exatamente aí que eu 
estou, no ponto onde se 
juntam os três países: 

do lado brasileiro é Assis Brasil, uma cidadezinha de uns 
6.000 habitantes; atravessando uma ponte se chega em 
Iñapari (Inhapari), cidadezinha de uns 3.000 habitantes do 
lado peruano, que é onde estamos morando numa casa 
alugada; e atravessando o rio Acre um pouco mais abaixo, 
de canoa ou a pé quando está seco, pois não há ponte, se 
chega a Bolpebra, cidadezinha do lado boliviano que 
apenas tem 40 famílias e nem todas moram aqui 
permanentemente, mas é município!... 

Visita às aldeias -  Neste mês a irmã Joaninha e eu 
fomos pela primeira vez conhecer 21 aldeias indígenas ao 
longo do Rio Iaco (um pouco ao norte de Assis Brasil). Estas 
aldeias são de sois povos: Manchineri e Jaminawa. Todos 
conservam suas línguas e, a maioria, entende português e 
muitos o falam, pois tem contato frequente com a cidade e 
assim podem comunicar-se entre eles, com os “brancos” e 
com outros povos indígenas de outras línguas. O acesso é 
difícil, não pela distância, mas porque na época de chuvas 
em que o rio está com água para navegar bem de canoa, o 
caminho que vai desde Assis Brasil até a beira do rio está 
intransitável, com atoleiros que não tem jipe ou rural que 
consiga passar. São 75 quilômetros. E na época de pouca 
chuva, o caminho está duro, mas o rio fica com pouca água 
e as canoas encalham na areia e tem que descer para 
empurrar a cada instante... Além disso, há inumeráveis 
troncos de todo tamanho, derrubados pela água das 
beiradas, que impedem a passagem e tem que fazer 
equilíbrios ou arriscar bastante para não bater e virar a 
canoa. Enfim, decidimos agora neste tempo, antes que as 
chuvas comecem pra valer, quando o rio está bastante 
seco e o caminho também. Ao subir pelo rio tivemos 
bastantes dificuldades entre troncos, alguma corredeira e 
trechos secos em que tivemos que empurrar a canoa. Nós 
não temos transporte próprio, assim dependemos das 
canoas que fossem aparecendo e  pudessem nos levar de 
uma a outra comunidade, colaborando um pouco com o 
combustível do pequeno motor (5 a 7 cavalos) que 
empurram a canoa, quando não temos que empurrá-la 

CARTA DO PADRE PACO NOSSO MISSIONÁRIO NA FRONTEIRA DO BRASIL COM BOLÍVIA E PERU

com um pau, pois aqui não costumam usar remos.

A viagem de volta -  Na volta, nesta última semana, 
as chuvas já tinham começado e o caminho estava um 
tanto precário: os primeiros 23 quilômetros os fizemos em 
uma hora e meia, numa potente rural (com tração e 
motorista de primeira, se não nem passaríamos!): duas 
pessoas na cabine e 8 atrás ao ar livre, com direito a 
arranhões, pois tinha galhos que fechavam o caminho por 
cima... Depois dos 30 primeiros km foi melhorando e no 
fim, creio que conseguimos atingir a incrível velocidade de 
40 km/h (nas descidas quando ao motorista lhe escapulia 
o freio do pé, é claro). Enfim, percorremos os 75 km e 
chegamos a Assis Brasil numas 4 horas. Um recorde! 

Nossa maneira de agir -  O interesse principal da 
nossa Equipe é apoiar estes povos na sua luta por 
melhorar a sua vida e defender suas terras (florestas) da 
qual dependem para viver e sobreviver. A nossa maneira 
de agir é primeiro visitá-los, sem nenhum plano prévio, 
para que eles nos conheçam e para conhecê-los, para 
aprender deles e perguntar-lhes de que forma podemos 
apoiá-los. Nós não fazemos projetos nem temos 
instituição para apoiá-los, como já fazem outros grupos, 
ONGs... Nós podemos apoiá-los na formação, para que 
eles se apoderem e sejam sujeitos das suas decisões e do 
seu caminhar. Se quiserem conhecer melhor os seus 
direitos, nós podemos convidar alguém que entenda 
(advogado...) e marcar uma oficina de alguns dias para 
aprofundar com eles. O mesmo se seu interesse é com a 
saúde (alimentação, medicina tradicional, rituais...), 
temos uma companheira que se especializou nisso, 
podemos combinar outra oficina, numa das comunidades 
no lugar onde eles moram... E também o que nós 
aprendemos noutras aldeia vamos transmitindo para as 
seguintes, tecendo redes de conhecimento entre elas... 
Enfim, que estes povos “tenham vida em abundância” e o 
mundo, nossa “Casa Comum”, também, pois estes povos 
são os melhores guardiões da floresta que é vida para o 
mundo todo. A sua causa é a causa de todos nós, se não 
acabaremos com o mundo irremediavelmente.

Os sacramentos Em quase todas as comunidades 
nos perguntaram se íamos fazer batismos, pois até faz três 
anos atrás, o padre Paulinho –santo e corajoso homem de 
Deus, que faleceu a três meses atrás com 92 anos de 
idade- gastou a sua vida visitando e sacramentalizando 
estes povos durante mais de 30 anos. Explicamos que esta 
primeira visita era para que nos conhecessem e para 
conhecê-los, mas que fossem atrás dos párocos de Assis 
Brasil (padre David e irmã Clarice) para pedir os 
sacramentos. Se eles não pudessem, certamente iam 
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pedir a nós que organizaríamos uma visita para atender 
esta necessidade à qual têm direito como todo cristão. É 
claro que, se o fizermos, não vai ser simplesmente 
administrar sacramentos, mas ajudar para que eles se 
apropriem do Evangelho e o inculturem cada dia mais. 
Assim junto com eles, ficaríamos alguns dias para 
aprofundar o Evangelho e o sentido de ser cristãos a partir 
deles. Precisamos gastar tempo nisso, pois vale a pena... e 
tanto!                                                                          Pe. Paco

TERCEIRO MÓDULO DA ESCOLA CAMPONESA
 

O 3° Módulo da Escola Camponesa realizada pela 
Comissão Pastoral da Terra e Pastoral da Juventude Rural, 
aconteceu nos dias, 22 e 23 de outubro, no Assentamento 
Itauru-Ararendá. Esta formação tem como objetivo, levar 
informações e práticas para os pequenos produtores, 
realizando um intercambio e incentivando os produtores 
melhorar suas produções, de uma forma econômica e um 
manejo adequado. Foi muito bom o tema do módulo era 
(Criação de cabras e ovelhas, criação de galinha caipira, 
alimentação animal e manejo de pastagem) também foi 
incluído manejo de suínos e abelhas. Na ocasião, tivemos 
a oportunidade de realizar aulas práticas e conhecer as 
potencialidades do assentamento, além de conhecer 
também a rica história do Assentamento e a luta pela 
terra.

Auricelia Santos e Gilvan Santana

CURSO DE PLANTIO DE PALMAS
 

No dia 3 de novembro a Comunidade Lapa recebeu 
um curso de plantio de palmas, com a parceria da Cáritas 
Diocesana, contamos com a presença de nossa querida 
amiga Gracinha Moura e com técnico especializado na 

área. A comunidade reunida em um benefício 
comunitário, pois com este plantio, futuramente haverá a 
facilidade de alimentação para seus animais, 
independente se haverá seca ou não. Além do plantio, 
também estamos trabalhando com a união comunitária, 
pois é ajudando, que todos serão ajudados. É disso que 
nossa região precisa, é disso que nossas comunidades 
precisa.

PASTORAL FAMILIAR – NOVA RUSSAS

A Pastoral Familiar da Paróquia Nossa Senhora das 
Graças Nova Russas, vem realizando diversos movimentos 
e ações nesse ano de 2016, sempre a serviço da vida das 
famílias de nossa paróquia. Vejamos algumas dessas 
atividades que tiveram como intuito de evangelizar as 
famílias:

–  20º SEMINÁRIO DA PASTORAL FAMILIAR: 
Participação de outras Paróquias da Diocese de Crateús 
teve como tema: A FAMÍLIA: PRIMEIRO LUGAR DA 
VIVÊNCIA DA MISERICÓRDIA.

–  VII SÃO JOÃO DAS FAMÍLIAS: Realizado no 
Centro Pastoral, animado por José Alves e banda, 
momento de confraternização entre as famílias que está 
se tornando tradição.

– FORMAÇÃO: Com os membros da pastoral, pré-
matrimônio, pós-matrimônio e casos especiais.

–  28 ROMARIA DAS FAMÍLIAS: Participação na 
Romaria das Famílias em Assis-Crateús

–  MUTIRÃO DE VISITA PÓS-MATRIMÔNIO E 
RETIRO ESPIRITUAL: Realizado em Contendas-Ipueiras, 
momento de espiritualidade para os casais.

– RALLY DAS FAMÍLIAS: Iniciamos a Hora da Família 
com o Rally, passando em seis localidades levando a 
palavra de Deus e durante a semana nas comunidades 
encerrando no dia 21.

A Pastoral Familiar também tem outras atividades 
mensais como, todos os primeiros domingos do mês 
Celebração da santa missa e nas segundas quartas-feiras 
Adoração ao Santíssimo, sempre participando das festas 
de padroeiros nas comunidades.

“A Família é uma comunidade íntima de vida e de 
amor, querida pelo próprio Deus.”(FAMILIARIS 
CONSORTIO II).

Leandro e Clarisse -Casal Coordenador
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 alegria, simplicidade, sinceridade e amor pela sua Igreja e 
família.

Hoje lembramos com uma grande saudade suas 
brincadeiras com cada pessoa, mas somos felizes por termos 
tido a graça de conviver com uma mulher que amou com todas 
as suas forças a vida até os últimos momentos. Que seu 
exemplo e testemunho possam despertar o gosto de muitas e 
muitos pelo trabalho em todas as pastorais de nossa Paróquia. 
(Família Mendes)

Nordestão de catequese em fortaleza

O II Nordestão de Catequese foi realizado em 
Fortaleza cidade acolhedora dos V Regionais do Nordeste 
que teve como tema: Discípulos Missionários na 
Catequese. Elementos que motivou os participantes, 
Tempo do Pré- Catecumenato, Iluminação e Purificação e 
Mistagogia. Celebrações e conferências foram conduzindo 
os mais de 250 catequistas vindos dos cinco Regionais do 
Nordeste. Com assessoria do Pe. Antonio Marcos 

serviços, enquanto as mulheres cuidaram com zelo e amor da 
preparação das refeições.

Cada mutirão começou com oração, café da manhã, 
havendo também oração antes das refeições. Todo trabalho 
realizou-se num clima de alegria, partilha, seriedade e 
compromisso onde todos puderam experimentar o valor da 
união dos que acreditam na força dos pobres. Há outro mutirão 
previsto para o dia 03/11 na Capela de São José para a 
continuidade das obras.

Mês Missionário na cidade de Ipaporanga

O estudo bíblico sobre o profeta Miquéias realizado 
durante três noites foi motivando as pessoas para um gesto de 
animação missionária no mês seguinte.

Tivemos algumas reuniões preparatórias e um estudo na 
noite anterior. Dia 22/10 as missionárias e missionários 
participaram da missa da manhã e foram enviados ao final pra 
as atividades. Naquele dia foram visitadas as ruas próximas ao 
cemitério e as casas da COHAB. Aconteceu partilha do café da 
manhã antes das visitas e oração no início e no final. Ficou 
combinada a continuidade das visitas missionárias noutras 
oportunidades. Todos ficaram felizes com o acolhimento e 
envolvimento das famílias visitadas.

Os animadores, os jovens, as crianças, as legionárias 
também realizaram atividades missionárias ao longo do ano e 
neste mês de outubro.  (Missionárias e missionários de 
Ipaporanga)

A Páscoa de D. Alzerina!
“O destino une e separa. Mas nenhuma força é grande o 

suficiente para fazer esquecer pessoas que por algum motivo 
um dia nos fizeram felizes”. Autor desconhecido.

Quando a pessoa se torna especial na caminhada da 
comunidade ela nunca morre, pois o seu legado permanece 
vivo em nossas mentes e corações.

Dona Alzerina, sempre muito devota do Coração de 
Jesus, contribuiu para a Paróquia de Ipaporanga com seus 
serviços na Pastoral do Dízimo durante 06 anos. Ia às famílias 
visitando e arrecadando as contribuições, que desempenhava 
com gosto e carinho. Participou também do Apostolado da 
Oração por 14 anos.

Tinha como características fortes no seu viver diário sua
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I Encontro pela Soberania Popular na Mineração - 
MAM, e III Jornada Antinuclear do Ceará

Uma topique lotada com a delegação dos 
municípios de nossa diocese saiu de Crateús rumo Santa 
Quitéria para participar do Encontro pela Sobernia 
Popular na Mineração. 

A mineração é uma atividade danosa, que chega 
devastando territórios, florestas, usando imensas 
quantidades de água para lavagem do minério, 
devastando territórios, interferindo nas relações sócio 
culturais, representando um modelo de produção em 
função do capital que atinge no Brasil milhares de pessoas 
e famílias. E na continuidade dos debates contra a 
mineração no Ceará e no Brasil, no segundo dia do 
ENCONTRO PELA SOBERANIA POPULAR NA MINERAÇÃO E 
III JORNADA ANTINUCLEAR, foram expostas algumas 
questões, como o painel de pesquisas sobre a ameaça 
nuclear abordando a construção social do risco de 
contaminação ambiental e humanas dos trabalhadores da 
INB em Caetité – BA, pela professora Claudia Oliveira da 
UFBA. Debate sobre os riscos do Projeto de Santa Quitéria 
com a participação de Renata do Grupo Tramas e 
exposição da experiência das atividades com mineração 
em Caetité – BA com Zoraide Vilasboas. Foi dialogado 

também a cerca dos elementos constitutivos e linhas do 
MAM com Charles Trocates do MAM nacional que afirma 
estarmos passando por um processo de transformação da 
natureza e que os bens naturais estão sendo para o uso 
materialista. E que para a apropriação destes bens 
precisa-se de leis para aprovação e estamos vivenciando 
um momento difícil com a criação do novo código 
brasileiro de mineração, e completa: “Não aceitar a mina 
em Santa Quitéria não é atraso, é conhecimento superior 
ao que pensam. E por mais que existam esses 
movimentos, se não se organizarem a nível nacional serão 
esmagados, e essa é uma linha do MAM, entender esse 
conflito mineral, essa crise social advinda desse modelo”.

Na tarde os grupos de comunidades e movimentos 
reuniram-se para planejar e discutir sobre os conflitos 
minerais nas regiões/comunidades, soluções dos conflitos 
e organizações coletivas para supera-las. A noite 
aconteceu várias manifestações culturais no Xô Nuclear 
com musicas, poesias e arte para animar o espírito na luta 
antimineral. No dia seguinte (12/11) na parte da manhã 
aconteceu nas ruas de Santa Quitéria o ato público contra 
a mineração da Jazida de Itatira. Nas ruas os povos de luta 
traziam cartazes e falas contra a mineração, trazendo 
como um dos elementos principais a defesa da vida, pois 
serão afetadas diretamente cerca de 42 comunidades 
além do número de comunidades que serão atingidas 
indiretamente de várias formas caso o consórcio seja 
permitido, trazendo vários transtornos, descompassos e 
impactos para a população de Santa Quitéria. 

Gilvan Santana

A força dos mutirões no trabalho 
comunitário de Ipaporanga

Nos meses de setembro/outubro aconteceram três 
mutirões para ajudar a construir o Centro Social do Santuário de 
Fátima e a capela de São José no bairro do mesmo nome. Em 
cada um deles participaram diretamente cerce de 15 a 20 
homens, sendo que várias pessoas doaram alimentação e 
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Depizzoli. A nossa diocese de Crateús esteve representada 
por cinco membros da articulação diocesana. Ir. Florice, 
Dulce, Pe. Reginaldo, Maria Martins e Ir. Sandra. 

Formação missionária – Ipueiras

Agradecemos a Deus por mais uma formação 
Missionária realizada a nível paroquial com equipes 
vindas das comunidades de seis regiões. A maioria são 
jovens que estão empenhados na missão. Também os 
grupos da IAM que está surgindo após receber o 
sacramento da Eucaristia. Bendizemos pela atuação e 
engajamento de todos.

Cococi - Encerramento do ano da Misericórdia

PARAMBU - Nesse sábado, 12 de novembro, 
realizou-se uma grande celebração na nossa Paróquia de 
São Pedro: A solenidade de fechamento da Porta Santa da 
Área Sul da Diocese de Crateús, no histórico Distrito de 
Cococi. Uma grande multidão esteve presente ao local, 
testemunhando mais esse forte momento.

Alto da Bela Vista – Ipueiras
Experiência simples mais significativa dos 

cuidados com a vida. Partindo da vivência dos tempos 
fortes, quaresma e mês de Maio deste ano foi organizado 
um grupo de mulheres e adolescentes para trabalhar com 

artesanatos: Crochê, vagonite e fuxico, alem da 
convivência fraterna uma partilha nas segundas- feiras de 
julho a Outubro. Acompanhado pelas irmãs da 
Fraternidade Missionárias Santo Estevão. Ao mesmo 
tempo trabalho de colagem e pintura com as crianças, 
acompanhado pelo seminarista Josivan e jovens 
voluntários, que com alegria e disposição se colocaram a 
serviço do Reino cuidando dos pequeninos daquele 
Bairro.

Família Missionária
Família  Missionária  de Tauá.  No dia 15 de novembro,  
essa Família  se reúne  para  realizar estudo, avaliação, 
planejar a nossa  caminhada para  o ano vindouro. A pauta 
principal  era o estudo  da Espiritualidade.  Que muito  
bem assessorado  por Irmã Siebra. O estudo pautou sobre 
três momentos  de suma importância  para nós  da Família 
Missionária.  1. Humanização. O outro como semelhanças  
de Deus; 2.Espiritualidade; 3. A Celebração. Refletindo  
mais a Espiritualidade  duas vertentes  nos faz  pensar  é 
refletir. 1.a espiritualidade mercadológica carismática; 2 
espiritualidade  Libertadora Contextualizada,  o Cristo 
vivo no meio dos pobres  é oprimidos que os resgata para 
uma vida plena em abundância. Nosso encontro  contou 
com a maioria dos membros  da Família  Missionária.  
Encerramos com um gostoso  almoço  em um local muito 
agradável na casa da Irmã  Cristina em Tauá

Abraços  é paz em Cristo  Libertador.

Lucinha Chaves
Enceramento do Ano santo da Misericórdia
 na Área Centro da Diocese de Crateús- CE 

Caríssimos! No dia 13 de novembro de 2016, 
reuniram-se em peregrinação na Comunidade de Nossa 
Senhora da Saúde Distrito de Assis, Paróquia Imaculada 
Conceição, Crateús – CE, uma porção do povo de Deus, 
que vieram das paróquias da Área Centro da Diocese de 
Crateús, com o objetivo de celebrar o coroamento do Ano 
Santo da Misericórdia com a Santa missa e fechamento da 
Porta Santa. As comunidades foram acolhidas com um 
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café da manhã partilhado, fazendo memória dos 
primeiros cristãos que viviam em comum e repartiam seus 
bens com alegria. A missa foi celebrada no Ginásio José de 
Melo Rodrigues ás 8hs da manhã pelo Presidente, o Pe. 
Gel e concelebraram: os padres Gervasio, Eraldo, Marcos, 
André, Aldenor, Edmundo, Antonio José, Helton, Adriano, 
Almir e Diácono Chagas. Circundaram o presbitério, os 
acólitos, ministros extraordinário da Comunhão, leitores, 
e o ministério de música da comunidade local. A 
celebração seguiu com um clima de muita paz, graça e 
misericórdia, homilia centrada no objetivo proposto para 
o Ano santo, e porque não afirmar, para todos os dias 
“viver a misericórdia do PAI”. Antes, nos alegramos com 
três testemunhos vivenciados neste ano da Graça do 
Senhor. No momento do ofertório as comunidades das 
paróquias apresentaram em cartazes ações concretas 
realizadas no decorrer desse ano da misericórdia. Após a 
comunhão, todos foram convidados a caminharem em 
peregrinação à Porta Santa, chegando ao local foi 
proposto pelo Presidente da Missa a fazer entrada 
contraria ao de costume, os fieis entraram pela porta 
comum e passavam de saída pela Porta Santa da 
Misericórdia. Nesse trajeto todos recitavam o Rosário 
para que a Mãe de Deus e nossa caminhe conosco e nos 
leve a contemplar e viver as misericórdias de Deus, o 
perdão, a paz e o amor. Solenemente Pe. Gel proferiu a 
oração final, a Porta Santa foi fechada e o povo 
abençoado. Num gesto fraterno saudaram uns aos outros 
com a Paz de Cristo.

Ararendá se integra com as 
Pontifícias Obras Missionárias.

 No dia 15 de Novembro de 2016, houve o 
processo de implantação da Juventude Missionária na 
paróquia São Vicente de Paulo - Ararendá. A formação de 
inicio foi realizada na capela de São Francisco no bairro 
Varjota para mais de 30 jovens. Na tarde daquele dia, teve 
a explanação sobre a Juventude Missionária para os 
coordenadores do grupo, e à noite, compareceram vários 
rostos juvenis. Fomos acompanhados pelo assessor da 
Pontifícia Obra da Propagação da Fé, Ismael Carlos. 

Tivemos também a presença da equipe paroquial na 
pessoa de irmã Ailce. No referido Bairro existe também a 
movimentação da Pontifícia Obra da Infância e 
Adolescência Missionária. Torne sua paróquia também 
integrada às Pontifícias Obras Missionárias. "Jovens 
Missionários, Sempre Solidários"

Dia de Zumbi

20 de novembro  dia da Consciência  Negra. 
Aconteceu  nesse dia um encontro  de Estudo no bairro  
Aldeota,  com a presença  do grupo que faz parte da 
Fundação  Quilombola. Esse Estudo foi marcado por 
depoimentos  de pessoas  que sofreram  uma ou outra  
discriminação, na Escola, nas lojas, na Igreja  é na rua. 
Depoimentos  esses que deixavam as pessoas com 
mágoas,  constrangidas e se sentindo inferiores  em 
relação às outras pessoas, perante a sociedade  por causa 
da cor da pele. Com o passar do tempo  é motivados por 
pessoas ligadas ou grupo Quilombola foi criado o grupo da 
Consciência  Negra. A partir daí com encontros, estudos e 
celebrações,  esse povo não  mais se sentem excluídas.  
Descobriram  seu valor pessoal e cultural que tem a raça  
Negra. Esses depoimentos  foram citados por todos 
presentes, mas a história da criação  do grupo foi relatada 
pelas companheiras  Ana Cássia e Conceição  líderes  
comunitárias  é membros efetivas do grupo  Quilombola  
de Tauá. O estudo foi muito bom! Dele tiramos propostas 
para continuar com os encontros e estudar vários  temas 
referente  a Raça  Negra como também  os temas atuais. 
Ficou marcado  o próximo  para o dia  07 de dezembro às  
19hs na capela de Nossa Senhora  de Fátima  no referido  
bairro. Encerramento  com um gostoso  almoço. No dia 
seguinte  foi a culminância  com uma bonita missa 
celebrada  pelo padre  Jobison e membros da comunidade  
de capoeira  com cantos, apresentação, tambores, roda de 
capoeira,  tudo bem típico  dentro  da cultura Afro-
brasileiro  de onde herdamos toda cultura e saberes 
próprios  da Raça  Negra.

Lucinha Chaves
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Toinha Presente! 

Talvez não dê para medir, mas certamente é 
possível sentir a importância de uma pessoa pela falta que 
ela faz quando chega a dolorosa hora da despedida. Foi 
esse o sentimento coletivo de centenas de pessoas que 
participaram do velório de Antônia de Sousa Soares, a 
famosa Toinha da comunidade Ipueiras,  em 
Quiterianópolis. Uma referência como filha, esposa, mãe, 
mulher, mas também como agricultora familiar 
experimentadora. Na casa dela foi construída uma das 
primeiras mandalas do município, num dos mais bem 
sucedidos quintais produtivos do território. Ela, inclusive, 
foi uma das precursoras da  que 
hoje é a mais importante do Semiárido. O enterro foi 
realizado no último dia 13, sob lágrimas de familiares e 
amigos.

“Quando a gente casou, ela me disse que o sonho 
dela era construir uma capela na comunidade, e me pediu 
pra compartilhar com ela dessa vontade. Eu aceitei na 
hora”, contou Lenon Sousa, o esposo, literalmente dentro 
daquele sonho construído, na celebração de corpo 
presente da esposa, presidida pelo padre Donizete, o 
mesmo que presidira o matrimônio do então jovem casal. 
Enquanto Lenon não se afastava um minuto do lado do 
corpo da companheira, padre Donizete testemunhava: 
“Toinha me deu algumas lições de vida. A primeira foi dizer 
que casaria, mas jamais deixaria a mãe só, então o 
companheiro teria que aceitar isso pra casar. A última lição 
foi quando eu vim visita-la, já doente. Perguntei como ela 
estava e ela serenamente respondeu estar pronta para o 
que Deus tivesse preparado”, relatou o sacerdote, 
positivamente surpreso de como a fé dela ficara inabalada 
mesmo diante daquele desafio.

“Toinha foi uma importante animadora de 

feira da agricultura familiar

comunidade. Fez parte da equipe paroquial quando eu 
estive por lá, junto com padre Donizete, na época 
iniciando a vida de esposa. Além de uma líder nata, nos 
deixou sendo uma das principais agricultoras de nossa 
região, com certeza”, elencou Ir. Erbenia Sousa. Hoje 
coordenadora da Cáritas Diocesana de Crateús, Erbenia 
estava participando do V Congresso da Cáritas Brasileira 
em Aparecida do Norte quando soube da triste notícia, e 
lamentou profundamente não estar junto da família que 
ela tanto estima.  Um grande mistério pensar que, embora 
estivesse distante, a irmã tenha sido um dos nomes mais 
presentes durante o velório. É como perceber como a 
saudade, causadora de tanta dor a quem ama tudo que 
Toinha representa, será a mesma responsável por deixar 
vivo tudo que ela nos deixou de bom, seja na agroecologia, 
seja na comunidade de fé, seja no núcleo familiar.
Toinha, sempre presente

Missões em Ipueiras

É MISSÃO DE TODOS NÓS... A Paróquia de Ipueiras 
viveu de 20 a 27 de novembro um período intenso de 
visitas, momentos fraternos, partilhas, Missa, celebrações 
e outros tantos momentos com a presença de algumas 
dezenas de missionários da cidade e do interior, bem 
como de algumas cidades do Ceará e Piauí. Além deles, 
contou-se com o auxílio dos Frades Capuchinhos que 
vieram trazer o abraço carinhoso de Deus para a vida do 
povo de nossa cidade. Uma só é a voz do povo: foi uma 
benção, foi maravilhoso. O ditado latino confirma tudo 
isso: VOX POPULI, VOX DEI - A voz do povo é a voz de Deus. 
O povo alegre, a Igreja alegre! Viva Jesus! Viva a Igreja! 
Viva as Santas Missões Populares! 

Marcos Augusto - IPUEIRAS

http://caritasdecrateus.org/eixos/producao-e-comercializacao-agroecologicas/118-feira-de-crateus-sinais-de-esperanca-para-o-semiarido-brasileiro
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PASTORAL VOCACIONAL – IPUEIRAS

No dia 01 de Outubro aconteceu mais um encontro 
de acompanhamento vocacional a jovens, vindos das 
comunidades e da cidade com o desejo de refletir a luz da 
Palavra de Deus a sua vocação. Bem Vindos jovens! 

Nossa avaliação e planejamento pastoral (2016-2017)

A Paróquia do Sagrado Coração de Jesus de 
Ipaporanga realizou neste mês de novembro seu processo 
avaliativo do ano em curso e o começo de seu 
planejamento para 2017.

Bem motivadas e em clima festivo as 
comunidades e Regiões fizeram o primeiro e segundo 
passos avaliativos em preparação à Assembleia Paroquial. 
Em seguida enviaram seus relatórios e fotos para serem 
sintetizados e organizados pela equipe a quem foi 
confiado esse serviço.

A assembleia aconteceu dia 19 de novembro 
nas dependências do Santuário Nossa Senhora de Fátima 
e do Centro Social construído nos últimos meses. As 
avaliações e planejamentos foram partilhados, 
comentadas e aprofundadas a partir da realidade 
contextualizada, do objetivo e prioridades da Igreja 

Diocesana e de algumas inspirações contidas no 
documento 100 da CNBB – Comunidade de 
Comunidades/Uma Nova Paróquia. Os elementos 
indicados ao planejamento de 2017 serão retomados na 
assembléia do início do ano, que se realizará dia 18 de 
fevereiro. Nosso Encontro foi uma verdadeira festa de 
partilha, alegria, participação e compromisso. (Equipe da 
assembleia)

DNJ
No dia 29 nas vésperas do DNJ, a juventude da região do 
Charito paróquia Nossa Senhora Conceição Ipueiras se 
encontrou para celebrar o seu dia, iniciamos as 16h na 
escola municipal com oração e logo depois o seminarista 
Josivan fez um momento de vivência e recreação, 
trabalhando o tema do ano da misericórdia, em seguida 
houve um torneio de futsal com as quatro comunidades 
presentes; Góis, Pau'Darco, Quixere e Charito. Teve como 
ganhador os jovens do Góis.

Ruan – Casa Vocacional Charito

GRITO DA JUVENTUDE NO DNJ EM ARARENDÁ

Saímos em caminhada às 18h00 de frente à 
escola Joaquim Ferreira, até a igreja matriz - São Vicente 
de Paulo. Foi um momento para mostrar que somos 
jovens que precisamos de espaço na sociedade, nós 
somos a mudança. Cada jovem levou cartazes com o 
nomes de jovens que já faleceram em fatalidades e 
também dos que foram embora da nossa cidade em busca 
de uma vida melhor, de trabalho e estudo. Foi um jeito de 
faze-los presentes. A caminhada encerrou com a missa. 
Após a Missa partilhamos com todos um gostoso suco de 
manga.                                                          

     PJ de Ararendá

DNJ - ipueiras
Paróquia de Ipueiras-   DNJ Regional aconteceu 

domingo dia 29 de outubro , Dia Nacional da Juventude na 
Região da Serra I. Foi um momento singular na vida dos 
jovens das comunicadas que se sentiram motivados e 
animados para protagonizar a evangelização de outros 
jovens e assumirem o compromisso que a vida cristã exige. 
O tema foi: "Aqui também mora a misericórdia de Deus". 
Muito sugestivo, ajudou a refletir a grandeza do coração 
de Deus para com a juventude que muitas vezes é tão 
marginalizada quando não está de acordo com as regras 
do sistema que lhe é proposto. Louvado seja Deus pela 
nossa juventude!                                    

 Seminarista Josivan
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Pastoral da Juventude de Nova Russas participa do 
encerramento do ano da misericórdia

A área Norte da Diocese de Crateús composto 
pelas paróquias de: Ararendá, Ipaporanga, Ipueiras, Nova 
Russas e Poranga, realizaram no dia 13 de novembro no 
Santuário na Matriz de São Gonçalo município de Ipueiras, 
o encerramento do ano santo da misericórdia, sendo 
vivenciado pela igreja do mundo inteiro desde dezembro 
de 2015. Milhares de fiéis que compõe a área norte de 
diversos grupos e pastorais participaram deste momento 
marcante de fé, onde se destaca a Pastoral da Juventude, 
com uma presença maciça de jovens vivenciando a 
misericórdia, carregando no peito os ensinamentos de 
Jesus, além de celebrar um grande momento especial na 
vida de cada um como o Dia Nacional da Juventude - (DNJ). 
O Encerramento contou com uma grande romaria da 
misericórdia, nos levando ao grande apelo da igreja pelo 
cuidado da casa comum, o chamado de Deus para os 
cuidados com a natureza, além da missa celebrada pelos 
padres da área norte e o fechamento simbólico da porta 
santa, onde os fiéis se concentraram em direção a porta da 
frente da igreja, para o grande momento do ano da 
misericórdia, como uma forma de refletir sobre buscar 
viver a misericórdia em suas vidas, e arrependimento dos 
pecados. Cada paróquia vivenciou o verdadeiro sentido da 
misericórdia, principalmente no sentido de sermos 
misericordiosos assim como o pai, atentando-se as obras 
de misericórdias tanto corporais como espirituais. 

PJ de Nova Russas

Parambu
No  último domingo (20/11), com o tema "JOVENS, 

PROTAGONISTAS DA IGREJA", a Paróquia de São Pedro de 
Parambu sediou mais uma edição do TABUNÓPOLIS, 
encontrão regional de jovens católicos das paróquias 
pertencentes a Área Sul da Diocese de Crateús, da qual 
fazem parte as paróquias de Tauá, Parambu e 
Quiterianópolis, realizado no Centro de Formação 
Paroquial.

A programação do encontro teve início por volta das 
8h, com a recepção e credenciamento das diversas 
caravanas vindas das paróquias vizinhas, dos bairros e das 
comunidades do interior de Parambu, seguida da partilha 
do café da manhã. Após o café, Pe. Chagas, pároco de 

Parambu, fez a abertura oficial, dando as boas vindas ao 
público presente, sucedido por momentos de oração, 
louvor e dinâmicas, coordenados pelos jovens das 
paróquias.

Para explorar o tema do encontro, foi convidada a 
Coordenadora Regional da Catequese, Mazé Bernardes, 
que, com seu jeito sereno, chamou a atenção dos jovens 
para a reflexão acerca do seu importante papel de 
protagonistas na igreja. Após Mazé, participou também 
Neile Torquato, esposa do Diácono Manuel e participante 
ativa dos grupos e movimentos da igreja, que contou um 
pouco da sua experiência dos tempos de juventude e, de 
forma objetiva e impactante, abordou a problemática das 
drogas na vida do jovem, com a exibição de um vídeo 
baseado em  fatos reais.

 
O louvor da  banda dos jovens da comunidade de 

Vila Isabel comandou a animação da primeira parte do 
encontro, que encerrou-se com uma pausa para o 
delicioso almoço, servido pelos jovens de Parambu, por 
volta de meio dia.

A programação teve sequência à tarde, por volta das 
13:30h, com o Show Cultural, oportunidade em que os 
vários grupos de jovens puderam apresentar os seus o 
talentos. Apresentaram-se a juventude da comunidade de 
Salgado, o Ador'Art (Bairro Caixa D'Água) e a Chiara Luce 
(Centro), além de alguns grupos de Tauá.

O Tabunópolis de Parambu, encerrou-se com uma 
Santa Missa, celebrada por Pe. César de Tauá.

Foi mais um lindo momento de oração, formação, 
encontro, partilha de dons e de muita alegria vivido pelos 
jovens das nossa região.

Esse foi o terceiro Tabunópolis do ano. O primeiro 
aconteceu ainda em fevereiro, em Quiterianópolis, 
enquanto o segundo foi sediado por Tauá, em setembro.
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Precisamos aprender a usar as riquezas da natureza 
que são obras de Deus. Vejamos algumas receitas naturais 
que nos ajudam a recuperar a saúde.

 
Diarréia
 

- Chá com as folhas de goiabeira: ferva 2ou 3 folhas 
em uma xícara de água, deixe esfriar e beba.

Chá de casca de romã e brotos de goiabeira: misture 
1 litro de água fervendo, 1 xícara de casca de romã e ½ 
xícara de brotos de goiabeira. Deixe em infusão até esfriar 
e acrescente uma pitada de sal. Tomar 1 colher de sopa a 
cada 20 minutos.

- Outros chás: Pode fazer do mesmo jeito o chá 
utilizando umas das seguintes plantas: alfavaca, erva 
doce, erva cidreira, marcela, olho de goiabeira, 3 folhas de 
louro.

- Água de arroz: ferva um punhado de arroz em 2 
xícaras de agua, com uma pitada de sal e uma colherzinha 
de açúcar Coe e tome esse caldo.

- Frutas como a banana e a goiaba podem ajudar a 
conter a diarreia.

Fortalecer as artérias: leite e alho
 
Leite e alho: esmague 2 dentes de alho descascado 

em 1 xícara (chá) de leite e ferva durante 5 minutos em 
banho-maria. Deixe amornar e coe... Tome entre as 
refeições. É indicado para combater arteriosclerose, 
asma, problemas circulatórios e cardíacos, diarreia 
provocada por antibióticos, problemas pulmonares, gripe, 
gota, pressão alta, pedra nos rins e tosse. 

Contra a ansiedade: banana e mel

Banana: se você anda mais ansiosa que o normal, 
coma 2 bananas por dia! A banana eleva os níveis da 
serotonina. Quando seus níveis estão baixos você fica 
irritada e ansiosa.

Mel: O mel funciona como calmante natural, pois 
aumenta a serotonina no cérebro. No intestino, o mel 

ajuda a regenerar a microflora intestinal, assim o 
ambiente se torna mais propício para a produção de 
serotonina. Quanto consumir: 1 colher (sopa) por dia.

Amigos do sono, contra estresse, irritação, insônia
Abacate: Dormir é tão importante para viver quanto 

comer direito e fazer exercícios. Tem noites que o sono 
não vem? Coma ½ abacate pequeno, 3 vezes por semana. 
A gordura do abacate é boa e oferece vitaminas que 
ajudam a dormir melhor. A vitamina B3 equilibra os 
hormônios que regulam as substâncias cerebrais 
responsáveis pelo sono e o ácido fólico alimenta os 
neurotransmissores que fazem você dormir bem.

 
Tintura de mulungu: para insônia, coloca entrecasca 

do mulungu em um vidro e cobre com álcool de cereais ou 
cachaça. Deixa em infusão por 10 dias. Depois pode 
começa a usar 30 gotas em um pouco de água, a noite, 
antes de dormir. É calmante, combate irritação e estresse. 

Diabetes: entrecasca de caju roxo

 Os diabetes são devidos ao excesso de glicose ou 
açúcar (glicemia) no sangue e aparecem por deficiência de 
funcionamento do pâncreas, ou então, devido a excesso 
de desequilíbrios alimentares. 

O chá da folha do maracujá silvestre é excelente 
tratamento para os diabetes. A dosagem do chá deve ser 
controlada, juntamente com a dieta, para evitar queda 
acentuada do açúcar. Com o uso deste chá não se 
aconselha grande rigor na dieta. Cada um deve aprender a 
dosar o seu tratamento, controlando os efeitos. 

Muitas plantas ajudam a controlar o diabete: a folha 
ou a casca do maracujá torrada e moída, espalhada sobre 
a comida, o entrecasca do caju roxo, o pó da raspa de juá 
(tomar uma pitada com água, o chá da pata de vaca ou da 
semente de chia.

Deus quer saúde para seu povo: “Eu vim para que todos tenham vida e vida saudável”.
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Coentro, contra gases e má digestão
Tintura de coentro contra gazes: macerar 1 colher 

(sopa) de sementes secas de coentro em 1 xicara de álcool 
de cerais a 60%, por 5 dias. Coe e guarde em recipiente 
escuro e tampado. Tome 1 colher (café) em 1 cálice de 
água, 15 minutos antes das refeições.

Contra má digestão:  ferva 1 colher (chá) de 
sementes de coentro e 1 colher de folhas picadas e 1 xícara 
de água por 2 minutos. Deixe amornar e coe. Tome 1 xicara 
(chá), 1/2h antes das refeições.

Contra acidez de estômago: ferver por 3 minutos 1 
colher (café) de sementes em 1 xicara (café) de água, 
abafar por 5 minuto e coar. Adoçar com mel a gosto. Beber 
depois das refeições.

 Vamos perder a barriga? Veja como é fácil...
Prancha abdominal: Um ótimo tratamento caseiro 

para perder a barriga é fazer diariamente um exercício 
chamado prancha abdominal. Para fazer a prancha 
abdominal basta deitar-se de barriga para baixo no chão e 
depois apoiar o coro somente na ponta dos pés e nos 
antebraços, deixando o corpo suspenso desta forma por 8 
segundos. Depois descanse e repita esse exercício 5 vezes 
seguidas, 2 vezes por dia, todos os dias. 

  
Dicas para perder a barriga: 

- coma alimentos crus e ricos em fibras para 
melhorar o funcionamento do intestino e da digestão

- evite refrigerantes e bebidas com gás
- não coma alimentos fritos e elimine as gorduras
- evite alimentos com muito sal que retêm água e 

aumentam a sensação de inchaço
- inicie a alimentação com um prato de salada: serve 

para “forrar” o estômago e controlar a sensação de fome
- faça atividade física regular
- coma pouco, muitas vezes por dia, mastigando 

bem
- evite doces e sobremesas
Chá de gengibre e canela: colocar numa panela 1 

xícara de água, quando estiver fervendo colocar 1 pau de 
canela, 1 cm de gengibre fresco. Deixar ferver 5 minutos. 
Depois de amornar, coar e beber, 2 vezes por dia.

Para estômago dilatado: colocar 1 colher (café) de 
sementes em 1 litro de água quente e ferver por 5 
minutos. Tomar após as refeições, adicionando 1 pedaço 
de casca de limão.

Bolo de milho
 
Ingredientes: 2 latas de milho verde; 1 e ½ copo de 

leite; 1 e ½ copo de açúcar; 1 pitada de sal; 4 gemas; 4 
claras em neve; 3 colheres (sopa) de manteiga; 2 colheres 
(sopa) de farinha de trigo; 1 colher (sopa) de pó Royal. 
Modo de preparar: Bater no liquidificador milho, leite, 
açúcar, gemas e manteiga por 5 minutos. Depois colocar o 
pó Royal e a farinha de trigo. Retirar do liquidificador e 
colocar as claras batidas em ponto de neve. Assar em 
forma untada e forno previamente aquecido

Biscoitos de casca de laranja
 
Ingredientes: 3 xícara (chá) de farinha de trigo; 1 

colher (chá) de fermento m pó; 1 colher (café) de sal; 100 
gramas de manteiga ou margarina; ½ xícara (chá) de 
açúcar; 1 ovo; 1 colher (sopa) de raspa de laranja. Modo de 
preparar: Peneire junto, a farinha, o fermento e o sal. Bata 
a manteiga, o ovo, o açúcar e a raspa de laranja. 
Acrescente aos poucos os ingredientes peneirados e 
amasse bem com as mãos. Faça bolinhos e ponha em 
tabuleiro untado e polvilhado. Asse em forno moderado 
por 30 minutos.

 
Peixe ao forno
 

Ingredientes: ½ Kg de filé de peixe; 1 xícara (chá) de 
leite; 1 xícara (chá) de farinha de trigo; óleo; sal a gosto. 
Ingredientes para o molho: 3 xícaras (chá) de leite; 2 
colheres (sopa) de maisena; 1 colher (sopa) de margarina; 
½ xícara (chá) de queijo ralado; sal a gosto. Modo de 
preparar: Deixe os filés de peixe de molho no leite com sal 
por 5 minutos; tire o leite e passe o peixe na farinha; frite 
em óleo quente dourando dos 2 lados; retire e coloque 
sobre papel absorvente. Misture os ingredientes do 
molho numa panela, reservando 2 colheres (sopa) de 
queijo ralado. Leve ao fogo mexendo sempre até 
engrossar. Coloque o peie num refratário e espalhe o 
molho por cima. Polvilhe o queijo ralado e leve ao forno já 
quente por cerca de 15 minutos. Sirva quente.
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Queridas comunidades, povo de Deus, assembleia 

santa, “o tempo do Advento possui dupla característica: sendo 

um tempo de preparação para as solenidades do Natal, em que 

se comemora a primeira vinda do Filho de Deus entre os 

homens, é também um tempo em que, por meio desta 

lembrança, voltam-se os corações para a expectativa da 

segunda vinda do Cristo no fim dos tempos. por este duplo 

motivo, o tempo do advento se apresenta como um tempo de 

piedosa e alegre expectativa” (NALC,n°39). Celebremos com 

alegria os santos mistérios aproximando-nos da Luz que ilumina 

todas as nações, Jesus Cristo Nosso Senhor, para que todos 

sejam “um” em comunhão com o Pai, o Filho e, o Espírito Santo. 

Que as nossas comunidades se tornem cada vez mais, à Luz da 

Palavra de Deus, verdadeiras expressões do reino de Deus neste 

mundo. Para isto, lembremo-nos da importância de preparar 

bem as nossas liturgias, descobrindo nos textos bíblicos as 

motivações para iluminar as nossas realidades. Segue algumas 

sugestões para preparar uma celebração:

O grupo da liturgia se reúne num local, pode ser em uma 

casa, seja de um dos animadores ou numa casa de uma pessoa 

que geralmente não participa das celebrações da comunidade. 

pode invocar o Espírito santo, ler atentamente as leituras, ver o 

que elas dizem para iluminar a vida, a caminhada da 

comunidade. Depois, pode-se ver quem fará as tarefas (partes 

da celebração), os cantos apropriados para que tudo esteja em 

uma boa sintonia com a realidade da comunidade.

“A luz resplandeceu em plena escuridão, jamais irão às trevas vencer o seu clarão”!

04/12/2016 – 2° Domingo do Advento (Roxo).

 Is 11,1-10 / Salmo: 71(72) / Rm 15, 4-9 / Mt 3,1-12

11/12/2016 – 3° Domingo do advento ( Roxo).

Is 35,1-6ª.10 / Salmo 145 (146) / Tg 5,7-10 / Mt 11, 2-11

18/12/2016 – 4° Domingo do Advento (Roxo).

Is 7, 10-14 / Salmo 23 (24) / Rm 1,1-7 / Mt 1,18-24

25/12/2016 – Natal do Senhor (Branco).

Is 62,11-12 / Salmo 97 (98) / Tito 3,4-7 / Lc 2,15-20

01/01/2017 – Domingo -  Santa mãe de Deus 

Nm 622-27 / SALMO 66 (67) /Gl 4,4-7 /Lc 2,16-21

08/01/2017 – Epifania  (Branco)

 Is 42, 1-4.6-7 / Salmo 28 (29) /At 10,34-38 /Mt 3,13-17

15/01/2017 2°Domingo Comum (Verde)

 Is 49,3.5-6 /Salmo 40 (41) /1Cr 1, 1-3 /Jo 1, 29-34

22/01/2017 –  3° Domingo Comum (Verde)

Is 8 23b-9,3 / Salmo 26 (27) /1Cr 1,10-13.17  /Mt 4,12-23

29/01/2017 – 4° Domingo Comum (Verde)

Sf 2,3;3,12-13 / Sl 145 / 1Cor1,26-31 / Mt 5, 1-12

Vigília - Dia 24 a tarde 

 Is 62,1-5 / Salmo 88 (89) / Atos 13,16-17.22-25 / Mt 1,18-25

Vigília - Dia 24 a noite

Is 9,1-6 / Salmo 95 (96) / Tito 2,11-14 / Mc 2,1-14

(Branco)
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