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Setembro e outubro: tradicionalmente meses 

dedicados ao aprofundamento da Palavra de Deus (Mês da 

Bíblia) e da Missão (Mês Missionário). E mais uma edição do 

nosso informativo diocesano “O Roceiro” está “saindo do 

forno”, para ajudar a cada um de nós, nossas comunidades a 

rezarem, refletirem e aprofundarem estes temas, além de saber 

tantas notícias importantes que chegam de nossas pastorais, 

movimentos, comunidades espalhadas por toda a diocese.

Toda a Missão da Igreja é iluminada pela Palavra de 

Deus, por isso, setembro e outubro se completam como meses 

da Bíblia e das Missões. Nesse sentido, gostaria de partilhar 

convosco algumas idéias da mais novo encíclica do Papa 

Francisco – LAUDATO SI' – que nos chama a refletir sobre a 

missão de cuidarmos da nossa “Casa Comum” que é o meio 

ambiente. E é claro que o papa não se esquece de fundamentar 

toda a sua reflexão na Palavra de Deus. 

O Papa lança um convite urgente a renovar o diálogo 

sobre a maneira como estamos a construindo o futuro do 

planeta (14). Para começar, o papa Francisco lembra o Beato 

Paulo VI, num pronunciamento em 1970, onde ele dizia: “os 

progressos científicos mais extraordinários, as invenções 

técnicas mais assombrosas, o desenvolvimento econômico 

mais prodigioso, se não estiverem unidos a um progresso social 

e moral, voltam-se necessariamente contra o homem” (04).

Citando São João Paulo II, nos lembra que “Deus 

escreveu um livro estupendo, cujas letras são representadas 

pela multidão de criaturas presentes no universo» (85), e nas 

palavras de Bento XVI propõe-nos reconhecer que o ambiente 

natural está cheio de chagas causadas pelo nosso 

comportamento irresponsável (06)

Toda a pretensão de cuidar e melhorar o mundo 

requer mudanças profundas «nos estilos de vida, nos modelos 

de produção e de consumo, nas estruturas consolidadas de 

poder, que hoje regem as sociedades” (05), lembra o Papa 

Francisco. E o desperdício da criação começa onde já não 

reconhecemos qualquer instância acima de nós, mas vemo-nos 

unicamente a nós mesmos (06).

O Papa propõe-nos passar do consumo ao sacrifício, 

da avidez à generosidade, do desperdício à capacidade de 

partilha. É um modo de amar, de passar pouco a pouco do que 

eu quero àquilo de que o mundo de Deus precisa. Além disso, 

nós, cristãos, somos chamados a «aceitar o mundo como 

sacramento de comunhão, como forma de partilhar com Deus e 

com o próximo numa escala global (09). O urgente desafio de 

proteger a nossa casa comum inclui a preocupação de unir toda 

a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável 

e integral, pois sabemos que as coisas podem mudar (13).

São Francisco, fiel à Sagrada Escritura, propõe-nos 

reconhecer a natureza como um livro esplêndido onde Deus 

nos fala e transmite algo da sua beleza e bondade: «Na 

grandeza e na beleza das criaturas, contempla-se, por analogia, 

o seu Criador» (Sab 13, 5) (12).

Existem formas de poluição que afetam diariamente 

as pessoas. elevadas quantidades de fumaça produzida pelos 

combustíveis utilizados para cozinhar ou aquecer-se, a poluição 

que afeta a todos, causada pelo transporte, pelas fumaças da 

indústria, pelas descargas de substâncias que contribuem para 

a acidificação do solo e da água, pelos fertilizantes, inseticidas, 

fungicidas, pesticidas e agro-tóxicos em geral (20); a poluição 

produzida pelas centenas de milhões de toneladas de resíduos, 

muitos deles não biodegradáveis: resíduos domésticos e 

comerciais, detritos de demolições, resíduos clínicos, 

eletrônicos e industriais, resíduos altamente tóxicos e 

radioativos. A terra, nossa casa, parece transformar-se cada vez 

mais num imenso depósito de lixo (21).

É bem conhecida a impossibilidade de sustentar o 

nível atual de consumo dos países mais desenvolvidos e dos 

setores mais ricos da sociedade, onde o hábito de desperdiçar e 

jogar fora atinge níveis inauditos (27). Nesse sentido, o papa 

lembra a questão da água, cuja disponibilidade manteve-se 

relativamente constante durante muito tempo, mas agora, em 

muitos lugares, a procura excede a oferta sustentável, com 

LAUDATO SI' mi' Signore 
(Louvado Sejas, meu Senhor)

Meus queridos irmãos e irmãs, ovelhas do rebanho de Cristo, a mim confiadas, apesar 
da minha fraqueza e de todos os nossos colaboradores, muita Saúde, Fé, Paz e Bem!
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graves consequências a curto e longo prazo 28. Em muitos 

lugares, os lençóis freáticos estão ameaçados pela poluição 

produzida por algumas atividades extrativas, agrícolas e 

industriais,  sobretudo em países desprovidos de 

regulamentação e controles suficientes (29). Entretanto nota-

se um desperdício de água não só nos países desenvolvidos, 

mas também naqueles em vias de desenvolvimento que 

possuem grandes reservas. Isto mostra que o problema da água 

é, em parte, uma questão educativa e cultural, porque não há 

consciência da gravidade destes comportamentos num 

contexto de grande desigualdade (30). Não se pode ignorar o 

cuidado especial que merecem, por exemplo, os pulmões do 

planeta repletos de biodiversidade que são a Amazônia e a 

bacia fluvial do Congo, ou os grandes lençóis freáticos e os 

glaciares (38).

O crescimento nos últimos dois séculos não significou, 

em todos os seus aspectos, um verdadeiro progresso integral e 

uma melhoria da qualidade de vida (46). Todas as agressões 

ambientais recaem sobre as pessoas mais pobres (48). 

Profissionais, formadores de opinião, meios de comunicação e 

centros de poder estão localizados longe deles, em áreas 

urbanas isoladas, sem ter contacto direto com os seus 

problemas (49). Vivem e refletem a partir da comodidade dum 

desenvolvimento e duma qualidade de vida que não está ao 

alcance da maioria da população mundial. Em vez de resolver os 

problemas dos pobres e pensar num mundo diferente, alguns 

se limitam a propor uma redução da natalidade. Sabemos que 

se desperdiça aproximadamente um terço dos alimentos 

produzidos, e «a comida que se desperdiça é como se fosse 

roubada da mesa do pobre.» (50)

É preciso revigorar a consciência de que somos uma 

única família humana. Não há fronteiras nem barreiras políticas 

ou sociais que permitam isolar-nos e, por isso mesmo, também 

não há espaço para a globalização da indiferença (52).  Hoje, 

crentes e não-crentes estão de acordo que a terra é, 

essencialmente, uma herança comum, cujos frutos devem 

beneficiar a todos (93). O meio ambiente é um bem coletivo, 

patrimônio de toda a humanidade e responsabilidade de todos 

(95).

A aliança entre economia e tecnologia acaba por 

deixar de fora tudo o que não faz parte dos seus interesses 

imediatos (54).  Cresceu a sensibilidade ecológica das 

populações, mas é ainda insuficiente para mudar os hábitos 

nocivos de consumo, que não parecem diminuir (55).

A esperança convida-nos a reconhecer que sempre há 

uma saída, que podemos mudar de rumo, e fazer alguma coisa 

para resolver os problemas. O certo é que o atual sistema 

mundial é insustentável a partir de vários pontos de vista, 

porque deixamos de pensar nas finalidades da ação humana 

(61).

O papa Francisco deseja que esta encíclica se abra a 

um diálogo com todos para, juntos, buscarmos caminhos de 

libertação, e mostrar desde o início como as convicções da fé 

oferecem aos cristãos – e, em parte, também a outros crentes – 

motivações altas para cuidar da natureza e dos irmãos e irmãs 

mais frágeis. Se pelo simples fato de ser humanas, as pessoas se 

sentem movidas a cuidar do ambiente de que fazem parte, «os 

cristãos, em particular, advertem que a sua tarefa no seio da 

criação e os seus deveres em relação à natureza e ao Criador 

fazem parte da sua fé». Por isso é bom, para a humanidade e 

para o mundo, que nós, crentes, conheçamos melhor os 

compromissos ecológicos que brotam das nossas convicções 

(64).

Quando nos damos conta do reflexo de Deus em tudo 

o que existe, o coração experimenta o desejo de adorar o 

Senhor por todas as suas criaturas e juntamente com elas, como 

se vê no gracioso cântico das criaturas de São Francisco de Assis 

(87).

A tecnociência, bem orientada, pode produzir coisas 

realmente valiosas para melhorar a qualidade de vida do ser 

humano, desde os objetos de uso doméstico até os grandes 

meios de transporte, pontes, edifícios, espaços públicos (103). 

Não podemos, porém, ignorar que a energia nuclear, a 

biotecnologia, a informática, o conhecimento do nosso próprio 

DNA e outras potencialidades que adquirimos, nos dão um 

poder tremendo. Nunca a humanidade teve tanto poder sobre 

si mesma, e nada garante que o utilizará bem, sobretudo se se 

considera a maneira como o está a fazer. Basta lembrar as 

bombas atômicas lançadas em pleno século XX, bem como a 

grande exibição de tecnologia ostentada pelo nazismo, o 

comunismo e outros regimes totalitários e que serviu para o 

extermínio de milhões de pessoas, sem esquecer que hoje a 

guerra dispõe de instrumentos cada vez mais mortíferos. Nas 

mãos de quem está e poderá chegar tanto poder? É 

tremendamente arriscado que resida numa pequena parte da 

humanidade (104).

Ninguém quer o regresso à Idade da Pedra, mas é 

indispensável abrandar a marcha para olhar a realidade doutra 

forma, recolher os avanços positivos e sustentáveis e ao mesmo 

tempo recuperar os valores e os grandes objetivos arrasados 

por um desenfreamento megalômano (114). Se o ser humano 

se declara autônomo da realidade e se constitui dominador 

absoluto, desmorona-se a própria base da sua existência (117). 

Não haverá uma nova relação com a natureza, sem um ser 

humano novo. Não há ecologia sem uma adequada 

antropologia (118).

Recordemos que, segundo a narração bíblica da 

criação, Deus colocou o ser humano no jardim recém-criado (cf. 

Gn2, 15), não só para cuidar do existente (guardar), mas 

também para trabalhar nele, a fim de que produzisse frutos 

(cultivar). Assim, os operários e os artesãos «asseguram uma 

criação perpétua» (Eclo 38, 34). Na realidade, a intervenção 
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humana que favorece o desenvolvimento prudente da criação é 

a forma mais adequada de cuidar dela, porque implica colocar-

se como instrumento de Deus para ajudar a fazer desabrochar 

as potencialidades que Ele mesmo inseriu nas coisas (124).

Não é possível frear a criatividade humana (131). É 

necessário dispor de espaços de debate, onde todos aqueles 

que poderiam de algum modo ver-se, direta ou indiretamente, 

afetados (agricultores, consumidores, autoridades, cientistas, 

produtores de sementes, populações vizinhas dos campos 

tratados e outros) tenham possibilidade de expor as suas 

problemáticas ou ter acesso a uma informação ampla e 

fidedigna para adotar decisões tendentes ao bem comum 

presente e futuro (135). A técnica separada da ética 

dificilmente será capaz de autolimitar o seu poder (136). 

Se a terra nos é dada, não podemos pensar apenas a 

partir dum critério utilitarista de eficiência e produtividade para 

lucro individual. Não estamos a falar duma atitude opcional, 

mas duma questão essencial de justiça, pois a terra que 

recebemos pertence também àqueles que hão-de vir. Os bispos 

de Portugal exortaram a assumir este dever de justiça: «O 

ambiente situa-se na lógica da recepção. É um empréstimo que 

cada geração recebe e deve transmitir à geração seguinte.» 

Uma ecologia integral possui esta perspectiva ampla (159). Que 

tipo de mundo queremos deixar a quem vai suceder-nos, às 

crianças que estão a crescer? Somos nós os primeiros 

interessados em deixar um planeta habitável para a 

humanidade que nos vai suceder. Trata-se de um drama para 

nós mesmos, porque isto chama em causa o significado da 

nossa passagem por esta terra (160).

A política não deve submeter-se à economia, e esta 

não deve submeter-se aos ditames e ao paradigma eficientista 

da tecnocracia. Precisamos imperiosamente que a política e a 

economia, em diálogo, se coloquem decididamente ao serviço 

da vida, especialmente da vida humana (189).

A maior parte dos habitantes do planeta declara-se 

crente, e isto deveria levar as religiões a estabelecerem diálogo 

entre si, visando o cuidado da natureza, a defesa dos pobres, a 

construção duma trama de respeito e de fraternidade (201).

Quanto mais vazio está o coração da pessoa, tanto 

mais necessita de objetos para comprar, possuir e consumir. Em 

tal contexto, parece não ser possível, para uma pessoa, aceitar 

que a realidade lhe assinale limites; neste horizonte, não existe 

sequer um verdadeiro bem comum (204).

Como nunca antes na história, o destino comum 

obriga-nos a procurar um novo início. Que o nosso seja um 

tempo que se recorde o despertar duma nova reverência face à 

vida, pela firme resolução de alcançar a sustentabilidade, a 

intensificação da luta em prol da justiça e da paz e a jubilosa 

celebração da vida» (207).

Um compromisso ecológico só é possível a partir do 

cultivo de virtudes sólidas. Se uma pessoa habitualmente se 

resguarda um pouco mais em vez de ligar o aquecimento, 

embora as suas economias lhe permitam consumir e gastar 

mais, isso supõe que adquiriu convicções e modos de sentir 

favoráveis ao cuidado do ambiente. É muito nobre assumir o 

dever de cuidar da criação com pequenas ações diárias, e é 

maravilhoso que a educação seja capaz de motivar para elas até 

dar forma a um estilo de vida. A educação na responsabilidade 

ambiental pode incentivar vários comportamentos que têm 

incidência direta e importante no cuidado do meio ambiente, 

tais como evitar o uso de plástico e papel, reduzir o consumo de 

água, diferenciar o lixo, cozinhar apenas aquilo que 

razoavelmente se poderá comer, tratar com desvelo os outros 

seres vivos, servir-se dos transportes públicos ou partilhar o 

mesmo veículo com várias pessoas, plantar árvores, apagar as 

luzes desnecessárias… Tudo isto faz parte duma criatividade 

generosa e dignificante, que põe a descoberto o melhor do ser 

humano. Voltar a utilizar algo em vez de o desperdiçar 

rapidamente pode ser um ato de amor que exprime a nossa 

dignidade (211).

Vários são os âmbitos educativos: a escola, a família, 

os meios de comunicação, a catequese, e outros. Compete à 

política e às várias associações um esforço de formação das 

consciências da população. Todas as comunidades cristãs têm 

um papel importante a desempenhar nesta educação. Espero 

também que, nos nossos Seminários e Casas Religiosas de 

Formação, se eduque para uma austeridade responsável, a 

grata contemplação do mundo, o cuidado da fragilidade dos 

pobres e do meio ambiente (213-214).

 

Se «os desertos exteriores se multiplicam no mundo, é 

porque os desertos interiores se tornaram tão amplos». A crise 

ecológica é um apelo a uma profunda conversão interior, 

inclusive de cristãos até comprometidos e piedosos (217).

Desejo agradecer, encorajar e manifestar apreço a 

quantos, nos mais variados setores da atividade humana, estão 

trabalhando para garantir a proteção da casa que partilhamos. 

Uma especial gratidão é devida àqueles que lutam, com vigor, 

por resolver as dramáticas consequências da degradação 

ambiental na vida dos mais pobres do mundo. Os jovens exigem 

de nós uma mudança; interrogam-se como se pode pretender 

construir um futuro melhor, sem pensar na crise do meio 

ambiente e nos sofrimentos dos excluídos (13). Todos podemos 

colaborar, como instrumentos de Deus, no cuidado da criação, 

cada um a partir da sua cultura, experiência, iniciativas e 

capacidades (14).

Dom Ailton Menegussi



15 Assembleia da PJR
Nós da Pastoral da Juventude Rural da Diocese de 

Crateús, reunidos-nos em assembleia de 03 a 05 de Julho de 
2015, no intuito de nos alimentar com nossa mística, maior 
entrosamento entre as articulações e paróquias. E também de 
avaliar as atividades que conseguimos realizar neste período de 
um ano desde à última assembleia até hoje e planejar os novos 
passos a serem dados.

Agradecemos primeiramente a Deus, que nos unge 
com sua força de vontade, sabedoria e entendimento, e muita 
perseverança para continuar trilhando esse caminho de 
libertação que nos foi provocado lá quando Jesus disse “Se 
alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua 
cruz, e siga-me” (Mc. 8. 34) querendo nos falar que somos 
capazes de deixar os nossos interesses pessoais para fazer parte 
de um projeto maior, projetado pela trindade perfeita.  Mais 
além na Escritura essa provocação fica mais forte quando em 
Filipenses ( 2,4-5) é falado que “Cada um procure, não o próprio 
interesse, mas o interesse dos outros. Que nós tenhamos os 

mesmos sentimentos que havia em Jesus Cristo” nos 
provocando a ser discípulos missionários do Jovem Camponês 
de Nazaré.

E tudo vai se concretizando e nos motivando a partir 
da Escritura como, quando naquela tarde de sábado, que Jesus 
entra na sinagoga a nossa missão ficou mais clara, ele pega as 
escrituras param fazer a leitura como de costume e lê 
justamente a passagem que fala a seguinte parábola “O Espírito 
do Senhor é sobre mim, porque ele me consagrou com a unção, 
para anunciar a Boa Nova aos pobres. Enviou-me para 
proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da 
vista, para libertar os oprimidos, e para anunciar o ano da graça 
do Senhor” (Lc 4,18-19), ou seja, esse Jesus que é nossa Luz ele 
vem justamente para nos ajudar a libertar dos opressores que 
tenta reprimir e sufocar nossa identidade, nossa classe 
trabalhadora e nosso jeito de ser jovem protagonista que tenta 
viver com coerência, de acordo com sua realidade buscando 
vida melhor e vida abundante construindo o bem viver.

Na 15ª assembleia Diocesana percebemos que temos 

muito a superar, seja nas nossas bases que em alguns lugares 

está frágil ou uma falta à ligação maior com os demais setores 
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da pastoral e social, ou a falta de aceitação a PJR, seja nas 

paróquias ou sociedade em geral. Mas, percebemos que 

quando se organizamos e estamos em marcha sempre vai ter 

alguém ou alguma coisa a nos desafiar, que por incrível que 

pareça, os ataques que as vezes nossa identidade sofre vem 

desses setores conservadores, seja de quem se diz seguidor de 

cristo pela metade ou pela sociedade corrompida.  Por isso, 

tentar atrapalhar nossa caminhada é afirma novamente que 

estamos fazendo um trabalho proveitoso, pois lembramos que 

Jesus também foi tentado e sofreu tentativas de assassinatos, 

foi provocado, apontado e ao reafirma sua missão que não veio 

para ficar ao lado da elite branca, ou seja, a classe dominante foi 

é repreendido justamente pelas pessoas que deveria o ajudar a 

chegar ao seu objetivo. 

E então, fala na bíblia que “Quando a sociedade da 

época ouviu palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram 

furiosos. Levantaram-se, e expulsaram Jesus da cidade. E o 

levaram até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava 

vários espaços que estamos presente, espaços esses que 

muitas vezes percebemos que para uns e outros o dinheiro vale 

mais que os princípios de Deus. Nossa juventude camponesa já 

passou muito tempo invisível e manipulada por essa sociedade 

e governantes que não nos representa.

Um momento interessante que vivenciamos na 

Assembleia Diocesana da PJR foi as provocações de Padre Géu 

na missa da festa da Colheita na noite do dia 03, depois de 

algumas falas da Juventude, ele nos chama a dá um paço a 

frente e fala “Jovens nunca deixe ninguém manipular vocês, não 

sintam vergonha de ser da roça, porque vergonha é ser 

desonesto e muitos são e não tem vergonha de ser. Não tenham 

medo de ser da roça, tenham medo de ser ladrões porque 

muitos são e não tem vergonha de ser” (Pe. Géu). Essa fala nos 

renovou e nos renova a continuar na caminhada a procura dos 

nossos objetivos, fazendo as mudanças desejadas se 

concretizarem.

Somos fortes quando estamos unidos, somos fortes 

porque somos PJR...

 Gilvan Santana-  PJR da Diocese de Crateús.

construída, com intenção lançá

precipício Mas Jesus passando

meio deles  continuou

caminho

de -lo 
 no . ,  

pelo ,  o seu 

”(Lc 4,28-30). Isso mostra 

que temos o potencial e à rebeldia 

herdada de Cristo o nosso mentor, 

podemos sim fazer a diferença e 

nunca desistir porque não temos em 

alguns casos o apoio desejado, por 

não nos submetemos a sermos 

apenas os grupinhos de oba oba que 

serve apenas para dizer Amém para 

o pastor.  Somos jovens que 

queremos ter direito a vida digna no 

nosso lugar de origem, dizendo não a 

corrupção que encontramos em 
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Partilha de Experiência
almoço, na casa de Vera, com a participação de todos os 

animadores e animadoras. 

Cleudimaria – Marruá

Curso de Teologia Pastoral

Realizamos as 3 primeiras etapas do Curso de Teologia 

Pastoral para animadores das CEBs e das Pastorais. Estão 

participando 50 pessoas. No primeiro encontro, estudamos a 

eclesiologia do Concílio Vaticano II, procurando entender como 

a Igreja sentiu a necessidade de responder aos apelos e aos 

“sinais do tempo” se renovando e recuperando as raízes da 

proposta de Jesus. No segundo, foram apresentados dois 

documentos do papa Francisco: “A alegria do Evangelho” e a 

mais recente Carta Encíclica “Louvado Seja”. No terceiro, uma 

introdução ao Evangelho de João, o livro da Bíblia proposto para 

o estudo das comunidades no mês da Bíblia. È um domingo por 

mês, de 7h30 da manhã até o meio dia, concluído com o 

almoço. Materiais de aprofundamento são postados na página 

de Face “Teologia Pastoral Crateús”.

Encontro de Jovens em Tauá 

Nos dias 15 e 16 de agosto aconteceu o primeiro JMC – 

Jovens sua Missão é Cristo, no centro pastoral São José, 

contando com cerca de 100 jovens do interior e cidade de Tauá. 

O encontro iniciou-se no sábado pela manhã com lanche, 

animação, oração e pregação. Após o Almoço continuou até as 

17:00 horas quando houve um intervalo, para retornarem a 

noite para um evento cultural com apresentação de dança do 

grupo de Dança "DançArt" e show com músicas cristãs, 

proporcionando um ót imo momento de lazer  e  

confraternização. No domingo retomamos as atividades onde 

permanecemos até as 16:00 quando paramos para irmos nos 

preparar para missa na Igreja de São José.Foi um grande 

momento de para a pastoral da juventude se perceber ainda 

viva e capaz de retomar o ruma da história em nossa realidade 

de povo nordestino, habitante do semi-árido, que necessita de 

melhores condições de vida, mais oportunidades de trabalho. 

O Encontro foi voltado a formação e oração, pois sem 

uma verdadeira mística que leve ao comprometimento com a 

comunidade em que vivemos a fé torna-se fraca e volúvel, e os 

jovens das comunidades estavam pedido por algo que pudesse 

motivá-los a um melhor interesse pala Igreja e por sua 

Na Barra do Vento

Fomos para Comunidade Barra do Vento, no Dia da 

Memória, não somente para lembrar os 15 anos da morte de 

Pe. Alfredinho e os 9 anos da morte de Dom Fragoso, mas para 

fazer uma parada neste lugar “sagrado” e saborear a profunda 

espiritualidade do Servo Sofredor.  Foi uma emoção ficar em 

oração na capelinha de taipa dedicada aos “Direitos Humanos” 

onde Alfredinho rezou e viveu por vários anos. Eram tempos de 

muita pobreza, especialmente nesta Serra, eram os tempos 

difíceis da ditadura, quando o padre de Tauá foi expulso do 

Brasil e a Igreja Matriz de Tauá ficou fechada. Na Barra do Vento, 

Alfredinho, além de conviver com os mais pobres e  animar a 

vida das comunidades, acompanhava, com a Irmã Abigail, as 

pessoas que estavam em processo de formação para se 

ordenarem padres para nossa Igreja, como Eliésio e Hidenori.  

As setenta pessoas de Tauá se uniram às pessoas das 

comunidades da Serra, partilhando o café da manhã e o almoço, 

a memória do ensinamento em palavras e ações de Alfredinho e 

Dom Fragoso, refletindo os cantos do Servo Sofredor de Isaias, 

celebrando uma Eucaristia bem participada por todos.  

Dom Ailton visita a comunidade de Marruás 

 

Foi muito importante receber a primeira visita do bispo 

Dom Ailton na comunidade, no dia 28 de junho. Chegou às 

8h00. O recebemos na Casa Paroquial com um café da manhã. 

Ele teve a oportunidade de visitar o Museu da comunidade que 

tínhamos preparado por ocasião da Festa da Padroeira Santa 

Rita. Celebrou a Missa na Igreja lotada. Susiane colocou um 

pouco da história da vila e da comunidade de Marruás. O bispo 

achou bom ver todos os jovens que se tinham crismado (e os 

rapazes onde estão, se crismaram somente as mulheres!).  

Chamou atenção da comunidade sobre o perigo de perder 

muitos jovens pela bebida e pela droga. Pediu a todos que 

fossem fortes e bravos, como o touro que deu o nome ao lugar, 

mas que fossem fortes para lutar contra o mal, alcançar os 

objetivos e conquistar os direitos. A visita encerrou com 
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realidade. Podemos perceber que diversos grupos do município 

se fizeram presentes: "Cristãos do Carmelo" – da Altamira; 

"jovens de Fé" – de Marruás; Grupo de Dança "Dançart" -  

Aldeota; IAM (Infância e Adolescência Missionária) – Alto 

Nelândia  e COHAB; PJR (Pastoral da Juventude Rural) – 

Assentamento Bonifácio; além de diversos jovens que ainda 

não fazem parte da Pastoral da juventude, mas depois do 

encontro já demonstram interesse de juntar-se essa família.

Contamos com participação do Ministério jovem de 

música e pregação Expeditus vindos de Fortaleza que nos 

presentearam com uma belíssima animação de todo o encontro 

além de abrilhantar a noite do sábado com o show e tudo isso 

gratuitamente, só pela vontade de querer evangelizar e tornar-

se parte da juventude de Tauá. 

Ao final dos dois dias não podemos reclamar de nada. 

Pois apesar de todo cansaço o aumento na motivação e no 

envolvimento é visivelmente notado, nas reuniões dos grupos 

de jovens, das comunidades e celebrações.

PJ- Pastoral da juventude

Encontros das famílias

“Na casa onde Deus faz sua morada, há misericórdia e 

perdão, paz e alegria”.  Foi o tema proposto para a reflexão e a 

oração nos encontros realizados em cada bairro por iniciativa 

da Pastoral Familiar e dos Casais do ECC. Foram dramatizados 

três encontros de Jesus que, entrando nas casas dos discípulos 

de Emaús, de Marta e Maria, de Zaqueu, mudou a vida das 

pessoas que receberam sua visita. A partir destas 

apresentações os participantes fizeram reflexões, orações, 

deram seus testemunhos. Foram encontros animados e muito 

ricos. A Semana da Família, aberta no dia dos Pais teve seu 

encerramento no domingo sucessivo, quando todas as famílias 

envolvidas participaram da Missa das Famílias. 

Festa de Padroeira 

A  festa da padroeira do assentamento Santana foi 

muito bem participada, tanto pela comunidade como pela 

região.no inicio esteve presente padre  Cesar pároco de Mons- 

Tabosa e encerramos com a participação de pe Aldenor. o tema 

de nossa festa foi: " COM JESUS E SANT"ANA VAMOS MOTIVAR 

A FÉ RESGATANDO A MEMORIA, TESTEMUNHANDO A NOSSA 

HISTÓRIA". Fizemos uma homenagem aos nosso queridos 

assentados q já  foram para eternidade.fizemos uma breve 

memória em cordel concluindo com os seguintes versos:Na 

história e na memória,/ vamos sempre os lembrar/ dom 

Fragoso e Pe Alcides/que ajudaram a motivar/ junto a pe Eliezer 

a Reforma Agrária já.

Protagonizando a luta/ Dom Fragoso está presente/ 

fortalecendo a luta/ caminhando com a gente/ nunca podemos 

vacilar/nunca podemos vacilar/ este santo sempre está/ 

caminhando em nossa frente.

 um abraço  fraterno a equipe do ROCEIRO. 

Rita Santos. Assentamento santana. MT.

Manhã de formação da RCC em Crateús

No dia 15 de agosto a renovação carismática católica 

da nossa diocese teve uma formação com coordenador 

Estadbual Francisco Timá onde esteve também os 

coordenadores do ministério de pregação, intercessão, música 

e artes. As paróquias de Tauá, Parambu, Crateús e o Distrito de 

realejo vivenciou um momento de batismo no espírito santo 

levando em conta o que sua santidade o Papa Francisco falou no 

Retiro Mundial dos sacerdotes que devemos levar esse batismo 

a todos a todo povo de Deus e um momento de escuta Profética 

onde o senhor nos assegura "Eis que Faço nova todas as coisas" 

Ap 21,5

Deyvison - RCC de Tauá

PASCOM

A pastoral da comunicação, PASCOM, tem a grande 

missão de levar a Boa Nova do Reino de Deus a todos os povos 

para que todos(as) possam,sobretudo pelos os meios de 

comunicação, ter uma experiencia com o ressuscitado,Jesus 

Cristo. Essa experiencia com Ele, leva a pessoa a um 

compromisso com a vida e a vêr o mundo com os olhos de Deus. 

Por isso, a pastoral da comunicação integrando a pastoral de 

conjunto, seja na Paróquia ou numa Diocese,é como um 

fermento na massa, que vai possibilitando as transformações e 

alcançando conquistas e experiencias magnificas na vida das 

pessoas em comunidade. Em nossa Diocese, há a PASCOM 

(Pastoral da Comunicação). Por meio de encontros diocesanos e 

visitas aos grupos em Paroquias, buscamos luzes atravéz da 

oração e reflexições sobre  a nossa pastoral. Estamos em 

sintonia com o O ROCEIRO, nosso jornal bimestral que vai 

espalhando experiencias exitosas de nossas comunidades. 

Este, já pode ser visualizado oline em nosso novo SITE, 

publicado em nosso encontro no dia 18 de julhe do corrente 

ano. basta conectar-se! Aproveitemos esses meios  para levar a 

alegria do Evangelho a realidades que ainda não podemos estar, 

divulgando nos mesmos, a riquesa que temos por sermos 

seguidores de jesus Cristo.
Pe. César
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I. UMA INTRODUÇÃO 
PARA QUEM VAI ANIMAR OS GRUPOS

1. Dados gerais sobre o evangelho 
segundo João

O evangelho segundo João, foi o último a 
ser escrito, por volta do ano 100. Difere dos três 
primeiros que se chamam sinóticos. Nele aparecem 
sete sinais (capítulos 2 ao 11). Por isso se chama 
“livro dos Sinais”, enquanto os sinóticos falam de 
milagres, ou feitos maravilhosos, como as curas que 
Jesus fazia. João apresenta 7 sinais que nos revelam 
as obras que o Pai de Jesus entregou para que ele 
realizasse. Obras em favor da vida plena que Ele 
quer para todas as pessoas.

2. Duas chaves para captar a mensagem 
desse evangelho 

a) O raio-X da vida

Diante do por do sol ,  você f ica 
maravilhada/o. Contempla o que os olhos 
enxergam. É a fotografia. Você tirou um raio-X. 
Assim, aconteceu com o autor do evangelho. Ele 
registrou o que a sua comunidade guardou de Jesus, 

durante 100 anos. João vem ajudar-nos a 
compreender o que está por trás dos fatos narrados, 
a sentir a presença oculta do Reino de Deus nos fatos 
da vida e nos ajuda a descobrir a alegria de viver no 
amor.

b) O aparelho que tira o raio-X: 

O s 7 encontros propostos, tomam os sete 
sinais realizados por Jesus. Ele define, assim, sua 
missão: “Eu vim para que todos tenham vida e a 
tenham em abundância”. Vamos seguir um 
esquema em 3 passos: 

1. Fazer um convite a olhar as coisas da 
nossa vida (de que a gente precisa para ter vida 
em plenitude);

 2. Convidar para olhar no espelho da vida 
(vendo o porquê dessas necessidades); escutar do 
discípulo amado e aprender dele a ampliar a visão. 
O que deve levar o grupo a firmar um 
compromisso; 

 3. Convidar a celebrar a vida nova que 
Deus nos deu.  

Podemos dizer que, com esses três passos, 
teremos um raio-X da vida. Mas um aparelho, por 
melhor que seja, não funciona sem a força elétrica. 
Essa força deve ser a partilha da fé, do amor mútuo 
das pessoas que se reúnem em comunidades, 
movidas pelo Espírito de Jesus.

3. Não podemos esquecer: 

Alguns temas são fundamentais para a 
comunidade de João, e estão presentes em todo o 
evangelho, tais como:                                                                                    

- o sentido do Novo (em oposição ao 
velho): o vinho novo, em Caná (2); o novo templo 
(2,19) = a pessoa nova; nascer de novo (3,3-8); é 
preciso que o grão de trigo morra para nascer de 
novo (18,24); o novo mandamento (13,34); na cruz, 
a nova e definitiva aliança com a humanidade;

- os conflitos: começa em 1,11 e vai até o 
fim do evangelho. Conflitos provocados pelos 
judeus e, também, pelos discípulos. É preciso 
superar os conflitos para alcançar a vida nova, o 
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mundo novo.                                            

- a presença das mulheres: Maria, nas 
Bodas de Caná (2), bota Jesus em ação e convoca os 
trabalhadores a “fazerem o que ele diz”; a 
samaritana (4); a mulher adúltera (8); Marta e Maria 
(11); outras mulheres (19); Maria Madalena (20);

- o Reino de Deus é fartura: de água e de 
vinho (2), de comida (4), de peixe (21)... 

II. UM SINAL, PARA CADA DIA

Ao longo destes encontros procuraremos 
ouvir o que o texto tem a nos dizer para nossa vida 
de hoje, “na Bíblia Deus puxa conversa com a gente”. 
Cada comunidade ou círculo bíblico verá, com 
criatividade, como melhor aproveitar a leitura do 
Evangelho de João. Vão aqui algumas sugestões: 

a) Retomar alguma frase do Evangelho que 

nos impressionou, ou nos inspira alguma ação 

transformadora;

b) Achar outros textos bíblicos que 

completam o que lemos;

c) Resumir em uma frase o texto que lemos;

d) Escrever uma cartinha a um dos 

personagens do texto, para comentar, pedir 

explicações, dar palpite, concordar ou protestar;

e )  P ro c u ra r  e nt ra r  n a  p e l e  d o s  

personagens: João Batista, Maria Madalena, 

samaritana, o cego curado, Tomé,...perceber como, 

mesmo tendo crises, eles vão crescendo na fé;

f) Fazer uma oração espontânea a partir 

do texto ou frase que lemos;

1º sinal: 

A Festa de casamento em Caná (Jo 2,1-11): 

O Povo precisa de festa, de alegria, de 

O Povo precisa de festa, de alegria, de 
utopia. É preciso olhar as necessidades, o que está 
faltando para o povo poder viver essa dimensão. 
Não é só de pão que ele precisa. Esquecidos/as, 
marginalizados/as devem ser protagonistas da nova 
história.

2º sinal:

 A Cura do filho de um funcionário do rei (Jo 4, 46-
54):

O Povo precisa de saúde, indepen-dentemente de 
sua tradição religiosa, de suas crenças, de qualquer 
coisa. Jesus cura o filho de um pagão. A saúde é para 
todas as pessoas. Saúde total, não apenas a cura de 
doenças.

3º sinal: 

A Cura de um paralítico na piscina de Betesda (Jo 
5,1-18):

O Povo precisa caminhar, sabendo para 
onde vai, precisa de liberdade. O paralítico 
representa o povo paralisado, dependente de quem 
tem mais poder, sempre à espera de alguém que 
faça algo por ele. Jesus quer que todas as pessoas 
caminhem, com seus próprios pés e na direção de 
um mundo onde todas as pessoas possam viver 
felizes, libertas.
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4º sinal:  

A Partilha da comida (Jo 6, 1-15):

O Povo precisa de comida. Ninguém pode 
viver só de pão, mas, também, não pode viver sem o 
pão de cada dia. Precisa de soberania alimentar e 
não do muito, produzido por empresas, 
concentrado em poucas mãos, acessível a quem 
tem dinheiro. Mas o pouco de cada pessoa, a 
produção local, repartido entre todos. É a economia 
da suficiência.

5º sinal: 

Jesus caminha sobre as águas (Jo 6, 16-21)

O Povo precisa de segurança. O medo traz 
insegurança. A ameaça da crise, deixa o povo 
paralisado, incapacitado de enfrentar os conflitos. 
Jesus pisa sobre o mar, símbolo de um mundo de 
maldades, que engole os pobres. Mostra que é 
preciso enfrentar os conflitos, as dificuldades, o que 
parece impossível. Só assim, teremos o Novo.

6º sinal:

A cura de um cego de nascença (Jo 9,1-41)

O Povo precisa enxergar o caminho, as 
possibilidades, a saída. Precisa tomar consciência 
da sua condição de oprimido, e, assim, poder buscar 
a verdadeira condição humana, a sua dignidade. 
Precisa de formação e informação, para não ser 
enrolado, enganado. Jesus abre os olhos das 
pessoas para que enxerguem o Caminho.

7º sinal: 

A ressurreição de Lázaro (Jo 11,1-44)

O Povo quer viver, quer vida com 
qualidade. Precisa acreditar que nascemos para ter 
uma vida longa e que a morte é uma necessidade 
física, pela qual se chega à plenitude da vida. E que a 
vida plena da ressurreição já está presente nas 
pessoas que pertencem à comunidade de Jesus.

ROTEIRO PARA CADA DIA

1. Ambientação

a) Criar um ambiente agradável e 
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favorável ao estudo. Dar as boas vindas. 
Deixar as pessoas à vontade.

 b) Um canto inicial, de acordo com o 
assunto. Invocação ao Espírito Santo;

c) a partir do segundo dia, recordar o que 
foi o encontro anterior;

2. Olhar de perto as coisas da nossa vida:  

a) Como está a nossa vida, no tocante a 
esse sinal de Jesus? Por que está assim? 

b) E nós, o que temos feito, para superar 
esse problema?

3. Olhar no espelho da vida.

Para cada círculo vamos meditar um sinal.

a) Aclamemos o evangelho e ouçamos o 
que Jesus vem nos dizer.

b) Um instante em silêncio, para 
interiorizar a Palavra do evangelho;

 c) Perguntas para ajudar a refletir:

 - O mais nos chamou a atenção? Por 
quê?

 - O que Jesus nos ensina com esse gesto? 
Por quê?

 - O que precisamos fazer, para seguir o 
Caminho, com Jesus? 

Combinar, a partir da reflexão: um gesto 
ou uma ação, mesmo que pequenos, para o dia 
seguinte ou para a semana, em favor de alguém, 
da comunidade..., que vive situação parecida com 
a que refletimos.

4. Celebrar a vida que Deus nos deu

a) Dizer a Deus, em forma de prece, o 
que refletimos sobre a vida e o evangelho;

b) concluir com a oração do Pai nosso, de 
mãos dadas, em roda;

c) Entoar um canto que expresse o 
compromisso de seguir o ensinamento de Jesus.

Acertos para o próximo encontro.  Se tem 
um chazinho, esse é o momento. Despedidas.

INVOCAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO

Vinde, Espírito Santo, enchei os corações 
dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso 
amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será recriado e 
renovareis a face da terra.

Oremos: Ó DEUS, que instruístes os 
corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito 
Santo, fazei que apreciemos, retamente, todas as 
coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos 
sempre de sua consolação. Por CRISTO, Senhor 
nosso. Amém!

JACULATÓRIAS PARA TODOS OS DIAS (à 
escolha):                                                                                        

- Ó Jesus, deste a vida pelo Povo/ ajuda a 
nós criar um mundo novo!

- Ó Jesus, de Deus Pai revelador/ traz a 
nós teu sopro libertador!

- “Eu vim para que todos tenham vida/ 
que todos tenham vida plenamente”.
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dência, no dia 23 de maio. A oficina contou com a participação 
de apicultores de Independência, Quiterianópolis e Tauá. 
Vimos que estamos num processo: antes a gente “caçava 
abelhas”, queimava a mata e matava as abelhas. Quando 
começamos, não tínhamos muita consciência de que devíamos 
cuidar da natureza, para podermos criar abelhas. Hoje já 
mudamos muito. Estamos criando abelhas. Cada grupinho foi 
contando sua experiência.  Aprendemos novos manejos, por 
isso é sempre bom criarmos essas oportunidades, ficarmos em 
contato uns com os outros. Já marcamos o próximo encontro 
para  maio de 2016, em Cruz ou Quiterianópolis.

Analiane, apicultora de Independência 

Romaria da Terra

Domingo 3 de agosto, na cidade de Viçosa, a Diocese 
de Tianguá recebeu este grande evento que vem afirmar nossa 
responsabilidade como cristãos com estes dois bens que Deus 
nos deu: a terra e a água, bem como lutar para que todos os 
tenham e tenham com dignidade. Estavam cerca de 500 
pessoas da nossa diocese de Crateús com representantes de 
quase todas as paróquias. Gente de perto e de longe que veio 
caminhar junto e afirmar seu compromisso com a vida. 
Acolhidos no entorno da Lagoa Pedro II, partimos em direção à 
Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção, uma das igrejas 
mais antigas do Ceará que foi completamente restaurada e 
completa 315 anos.  Aí celebramos a Missa iniciada ao redor da 
Lagoa. Depois de partilhar o almoço subimos até a igrejinha do 
Céu, onde partilhamos experiências e assumimos as 
reivindicações das aldeias indígenas, das comunidades 
quilombolas e dos pescadores artesanais, dos camponeses e 
camponesas, na luta por terra, água e produção de alimentos 
orgânicos nesse tempo de seca. A Diocese de Crateús conduziu 
o momento de encerramento, quando foi lida a carta da 

Romaria. No envio os romeiros foram convidados a repetir e 
assumir as palavras de ordem do congresso nacional da CPT: 
Memória, Rebeldia e Esperança. 

Grito dos Excluídos
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A CPT organizou três 
oficinas, uma em cada 
área. Uma oficina de 
caprinocultura na área 
a sul, em Tauá, uma de 
Horticultura na área 
norte em Veremos – 
Ararendá e a oficina de 
A p i c u l t u r a ,  n o   
Brilhante – Indepen-

Três oficinas

As paróquias e as pastorais 

estão preparando o Grito dos Excluídos 

que será realizado no Brasil inteiro, no 

dia 7 de setembro, porque a 

independência se conquista a cada dia, 

quando o povo dos pobres e dos 

excluídos pode não somente levantar 

sua voz, mas participar ativamente das 

mudanças profundas que devem ser 

realizadas para a conquista real da 

cidadania e de condições de vida digna. O lema do 21º Grito 

denuncia a violência e a dependência dos meios de 

comunicação (televisão, rádio, jornais) do poder econômico e 

dos grupos políticos: “Que país é este, que mata gente, que a 

mídia mente e nos consome”.

A CPT completa 40 anos

A CPT completa, neste ano de 2015, 40 anos. Ela não 
nasceu pronta e acabada. É fruto de todo um processo, que foi 
amadurecendo aos poucos e que foi se consolidando.

Entre 19 e 22 de junho de 1975, em Goiânia, realizou-
se o Encontro de Bispos da Amazônia, do qual participaram 67 
pessoas, de 27 dioceses. Depois da apresentação da realidade 
vivida pelos trabalhadores na Amazônia e de alguns momentos 
tensos de debate, uma das decisões tomadas foi a de criar uma 
“Comissão de Terras. Esta comissão, a exemplo do Conselho 
Indigenista Missionário - CIMI, criado três anos antes, teria 
como objetivo “interligar, assessorar e dinamizar os que 
trabalham em favor dos homens sem terra e dos trabalhadores 
rurais, e estabelecer ligação com outros organismos afins”. As 
dioceses foram incitadas a assumir este trabalho criando 
equipes que se dedicassem a conhecer em profundidade a 
problemática da terra, e a promover campanhas de 
conscientização dos trabalhadores, além de organizar 
assessoria jurídica adequada. A diocese de Crateús já estava 
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com uma equipe formada. Dom Fragoso convidou o Pe. 
Mourão, a ir. Ailce e a Ir. Jane para iniciar este trabalho que 
suscitou e formou lideranças entre os trabalhadores e 
trabalhadoras da nossa região. Esse aniversário foi celebrado 
com a realização do IV Congresso da CPT realizado em 12 a 17 de 
julho em Porto Velho com o tema “Faz escuro mas eu canto”.  Da 
nossa diocese participaram Eunice e Adão. E nossa diocese o 
aniversário da CPT foi comemorado no 30º Encontro de 
assentamento realizado no final de Agosto no Assentamento 
Angicos.

testemunho da congresso - Participamos do 
Congresso dos 40 anos da CPT “ Faz Escuro mais eu canto” de 12 
a 17 em Porto Velho- Rondônia. Participaram  mil pessoas vinda 
de vários estados. Foi um momento de grande expectativa  de  
encontrar luzes diante da cojuntura, ajudando nos a identificar  
e a compreender a partir das experiências e memórias trazidas 
pelos camponeses .  Todos esses dias de convivência de ouvir e 
aprender as experiências, o jeito que cada um está fazendo para 
encontrar as saídas, foi muito significativo para todos nós . O 
Jeito de produzir e garantir a soberania  alimentar. Outro ponto 
forte foi sobre o eixo: a memória  a rebeldia e a esperança, isso 
nos ajudou a memorizar a historia da luta dos camponeses para 
conquistar a terra e seus direitos. Nestes dias foram de muitas 
reflexões a partir da  mística, experiências e  oficinas  que nos 
ensinaram a melhorar a nossa produção. Iluminou-nos a 
perceber  a importância da organização e da convivência com o 
semiárido, Educação Contextualizada, As Efas e Sementes 
criolas. Portanto, saímos fortalecidos na esperança e na busca 
de novas conquistas.

                                                Eunice e Adão.

Marcha das Margaridas

Domingo 9 de Agosto, no começo da tarde, passaram 

por Tauá e pararam na Igreja de São José os seis ônibus da nossa 

região que levavam as Margaridas para sua Marcha em Brasília. 

Na igreja houve um momento e oração e a uma benção para 

essas mulheres corajosas que iniciavam sua viagem na busca de 

reivindicar direitos e condições para viver e produzir com 

dignidade na terra. O tema da 5ª Marcha foi “Margaridas 

seguem em Marcha por Desenvolvimento Sustentável com 

Democracia, Justiça, Autonomia, Igualdade e Liberdade”. No 

dia 12 de agosto, aniversário da morte de Margarida Maria 

Alves, presidenta do STTR de Alagoinha Paraíba assassinada em 

1983 pelos latifundiários da região, se reuniram em Brasília, 

cerca de 100.000 mulheres.

Seminário Fé e Política

 As Pastorais Sociais e a Diocese de Crateús estão 

convocando para preparar e participar de um Seminário que 

ajudará a refletir, nesse momento político difícil que o nosso 

país está passando, a responsabilidade que os cristãos têm de 

assumir o compromisso político seminário para o bem de todos. 

No ano passado realizamos um importante seminário sobre 

água e os grandes projetos, especialmente de mineração e 

produção de energia. Neste ano o seminário  quer reunir os 

cristão engajados nas Pastorais Sociais, nos Movimentos 

Populares e nos Conselhos de Saúde, Educação, Meio 

Ambiente...  A data prevista para o Seminário é sábado 26 de 

Setembro em Crateús. Vamos nos preparar e convocar as 

pessoas mais engajadas para realizar um seminário que possa 

iluminar e reforçar nossa caminhada.

Foi em Nova Russa, em Irapuá, uma comunidade 

muito bem organizada, de 3 a 5 de Julho com o tema: 

“Juventude camponesa e produção no semiárido”. A PJR se 

propõe a integrar os/as jovens rurais na comunidade, na 

política, no sindicato, movimentos populares, junto aos jovens 

urbanos, desenvolvendo sua identidade. Quer contribuir para 

que os jovens do campo ocupem espaços nas comunidades, na 

associação, no assentamento, nas redes sociais, na produção, 

na comercialização e, também, sustentar e alimentar as 

práticas e sonhos dos/as jovens do campo com a mística 

ecológica, a espiritualidade da libertação, assumindo a missão 

de Jesus “para que todos tenham vida”. Já está pronto o 

relatório do encontro erro que pode ser procurado na sua 

paróquia. No ano próximo será Tamboril, a receber a 

Assembleia, possivelmente na comunidade de Grota Verde.
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Missão

“Missão é Servir” é o tema escolhido pelas Pontifícias 
Obras Missionárias (POM) para a Campanha Missionária de 
2015, que ocorre em outubro em todas as dioceses do Brasil. A 
reflexão para o mês missionário, celebrado em toda Igreja, dá 
seguimento à proposta da Campanha da Fraternidade deste 
ano “Fraternidade: Igreja e Sociedade. Eu Vim para Servir” (Mc 
10,45). 

O lema da Campanha Missionária 2015: “Quem 
quiser ser o primeiro, seja o servo de todos” (Mc 10,44), está 
baseado na narrativa do Evangelho, onde Cristo centraliza no 
serviço o perfil dos discípulos e missionários.

O serviço é um forte apelo ao ser missionário. Se 
enxerga sempre a missão no sentido de que Jesus fala aos 
discípulos, vão a todas as partes do mundo, a todas as nações 
levar a boa notícia (cf. Mt 28,19-20). Então talvez, aqui na 
Campanha da Fraternidade seria na sociedade, na Igreja, no 
Brasil e nós ampliamos isso. “A missão no trabalho do servir 
aqui e também em todas as partes do mundo”.

Que o espírito e a solidariedade missionária possam 
motivar os cristãos, os batizados e as igrejas particulares, a 
pensar no trabalho missionário em todas as partes. “É de fato 
uma Igreja em saída, como diz o papa, que não olha só para si, 
mas vai além de si”.

Servir quem precisa mais “É evidente que a missão 
colocada deste ponto de vista, muda o perfil do ser 
missionário”. Ao refletir sobre a postura do servo, ensinada pelo 
próprio Cristo na narração de Marcos.

“Quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos 
(Mc 10,44) enfoca essa situação quando dois discípulos de Jesus 
pedem um lugar na glória do Senhor, se preocupando consigo. 
Jesus mostra que deve ser o contrário. Aquele que quiser ser 
valorizado, seja aquele que mais serve, que não busque glória, 
mas projete o outro, porque no outro está Jesus Cristo”.

O serviço deste ponto de vista de Jesus é estar 
preocupado com o outro, principalmente com aqueles com os 
quais o próprio Cristo se identifica. “São aqueles referidos na 
narrativa de Mateus, aonde o Senhor irá se apresentar. “ Tive 
fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, 
estava doente e foste me visitar ...” (Cf. Mt 25,35).  Essa é a 
missão: servir e servir quem precisa mais”.

Cronograma
Paralelo à apresentação do tema e do lema da 

Campanha Missionária de 2015, as Pontifícias Obras 
Missionárias também dão andamento a várias ações, realizadas 
em conjunto com os organismos que integram o Conselho 
Missionário Nacional (Comina).

Entre os subsídios produzidos e que serão 
distribuídos às dioceses de todo Brasil estão o cartaz da 
Campanha Missionária; a novena e DVD para reflexão nas 
comunidades; a mensagem do papa Francisco para o Dia 
Mundial das Missões, entre outros.

Em nossa Diocese, o encontro de entrega e estudo 
desse material está previsto para o dia 14 de setembro, de 8 às 
11h, na Cúria Diocesana. Cada paróquia é convidada a enviar 
seus representantes
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Formação Missionária para seminaristas do nordeste
Aconteceu em Natal RN, o VII FORMISE (Formação 

missionária para seminarista do Regional Nordeste 2), de 30 de 
junho a 04 de julho de 2015, no seminário Arquidiocesano de 
São Pedro. Tendo como tema central do encontro: “O 
missionário Presbítero para uma Igreja em saída” e o lema: “Ide 
sem medo para servir” (Papa Francisco).

Representando a nossa Diocese de Crateús foram 
enviados os seminaristas Josivan Cruz e Jonas da Luz. Este 
encontro contou com a assessoria das Pontifícias Obras 
Missionárias com a presença do Pe. Jayme e do Pe. André, 
responsável pela Infância e Adolescência Missionária e também 
do COMIRE.

O encontro proporcionou-nos despojamento e uma 
maior consciência missionária diante das diversas realidades 
vivenciadas nas Igrejas Particulares. Procuramos nos 
conscientizar da nossa missão pela qual seremos responsáveis e 
por isso devemos sempre está abertos ao serviço pastoral. 
Houve estudos em grupos, conferências, palestras, testemunho 
missionário, partilhas das realidades diocesanas e 
apresentação das POM.

Analisamos neste encontro os fundamentos da 
missão, pois a missão é de Jesus e não nossa, ou seja, somos 
instrumentos, a missão nos é confiada, devemos continuar a 
avançar para uma Igreja mais atenta aos desafios e percebendo 
as realidades gritantes em nosso meio. Mas para isso 
precisamos de uma conversão eclesial para uma Igreja “em 
saída”, como diz o Papa Francisco. Precisamos escutar o 
testemunho missionário daqueles que vivenciaram de perto. 
Por isso despertar para a realidade missionária hoje é tornar 
nossas paróquia verdadeiramente comprometidas com a 
missão de Jesus, assim, também todos os leigos e leigas são 
chamados a serem discípulos missionários em suas 
comunidades de base colaborando e sendo protagonistas da 
missão também a eles confiados pelo batismo, como diz 
Aparecida: “As comunidade eclesiais de base, no seguimento 
missionário de Jesus, têm a Palavra de Deus como fonte de sua 
espiritualidade e a orientação de seus pastores como guia que 
assegura a comunhão eclesial. Demonstram seu compromisso 
evangelizador e missionário entre os mais simples e afastados, 
e são expressão visível da opção preferencial pelos pobres”. 
(D.A. 179). 

Estes momentos formativos, sobre missão, têm 
produzido muitos frutos em nós seminaristas, uma vez que faz o 
nosso coração despertar para o que é a essência da Igreja. Por 
isso, discernimos continuar com esses encontros formativos a 
nível de Nordeste, onde o próximo FORMISE acontecerá na 
Diocese do Crato de 18 a 22 de julho de 2016. (Com a Romaria 
dos Seminaristas a Juazeiro do Norte).

CAMPANHA MISSIONÁRIA 2015

A página da missão é preparada pelo Pe. Neto - Ipueiras



ESPAÇO DA CRIANÇA

Disse Jesus: "Deixem vir a mim as crianças e não 
as impeçam; pois o Reino dos céus pertence aos 
que são semelhantes a elas".

 Mateus 19:14

Pai Nosso que  estais no _____________,
Santificado seja o Vosso _____________.
venha a nós o vosso ________________.
seja feita a vossa vontade assim na terra 
como no Céu.

O _____________ nosso de cada dia nos dai
hoje , perdoai a nossas ofensas assim como 
nós _________________________ a quem
nos tem __________________________
e não nos deixei cair em _______________
Amém.

1- Quem é a Padroeira do Brasil é Nossa Senhora ...?
2- Qual é o mês das  crianças?
3- Quem é o Pai de Jesus?
4- Qual o nome da mãe de Jesus?
5- Qual anjo anunciou a nascimento de Jesus?
6- Quem é o nome do Papa?

1 2 
3 

4 

5 

6

colo
rir

Complete a Oração

LER FAZ BEM

LABIRINTOInício

Saída

Resposta da Cruzadinha
1 - APARECIDA; 2 - OUTUBRO; 3 - DEUS PAI; 4 - MARIA
5 - GABRIEL; 6 - FRANCISCO
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A Água e a Saúde

Nossa saúde depende muito da qualidade e da 
quantidade de água que bebemos, em média devemos beber 7 
a 8 copos de água por dia.

A água mais pura que existe no mundo é encontrada 
onde a poluição ainda não chegou, por exemplo no subsolo, nas 
cachoeiras das montanhas, porque a água se purifica e se 
enriquece despencando das alturas. Muita energia recebemos 
em nosso organismo por causa da água.

Mas de onde a água tirou estas energias?
Do contato com o sol, com o ar, com a terra e rochas.
Água fervida ou esterilizada não tem o mesmo valor 

nutritivo para o nosso organismo como a água natural.
É bom filtrar a água com filtro de barro ou de 

porcelana.
Nas cidades costuma-se tratar a água, especialmente 

com cloro: "o cloro corroi até os canos que conduzem", 
portanto, mais cedo ou mais tarde acaba por prejudicar o 
organismo humano. Gastrite pode ter como uma de suas causas 
a água clorada.

No interior, onde se bebe principalmente água de 
poço, há um perigo  de contaminação, quando a fossa fica 
situada muito perto do poço. Deve-se  observar o seguinte:

A distância mínima entre o poço e a fossa é de 15 
metros.

O poço sempre deve ficar em lugar mais alto do que a 
fossa, para que o veio d'água passe por ele antes.

O poço deve ser muito bem fechado sempre, para que 
nenhum inseto ou animal possa cair dentro.

A água pura é sem cheiro, sem cor e sem sais 
metálicos que são tóxicos, por exemplo o chumbo

Usar filtros comuns para filtrá-la
Não esqueçamos que a água natural é alimento e 

remédio de primeira qualidade.
Se tivermos estes cuidados, nunca precisaremos 

ferver água, pois isto é contrariar a natureza. Para provar isto, 

houve uma experiência feitas com peixes e plantas, os quais não 
conseguem viver com água que foi fervida e depois esfriada.

Considerações sobre o uso interno da água 
Usar sempre água como a natureza oferece
Para saber se existe falta de água no organismo basta 

observar a cor da urina. Se tiver cor amarela, é sinal de que 
precisamos tomar mais água. A urina precisa ser da cor de palha 
de milho, isto é, praticamente incolor.

A água, tomada uma colher de hora  em hora é um 
purgante seguro e combate a prisão de ventre.

Não existiria prisão de ventre se as pessoas tomassem 
mais água e se alimentassem melhor.

Nunca se deve beber água junto com as refeições, 
porque atrapalha a digestão. Deve-se bebê-la uma hora antes e 
no mínimo uma hora depois.

Água deve ser bebida aos poucos e não de uma só vez 
um copo todo. Bebida aos poucos é ensalivada e não chega tão 
fria ao estômago.

Tomar água gelada com o corpo quente, é perigoso 
para a saúde. Pode causar falta de voz, resfriados no estômago e 
pulmões, catarro estomacal e etc.

Tomar pequenos goles de água cada poucos minutos 
cura indigestões e tomar um copo em jejum e outro ao deitar é 
ótimo para os rins e estômago.

Quando se come bolos e outras doçuras, é bom tomar 
água logo após, para tirar os efeitos prejudiciais do açúcar.

Contra as constipações e problemas de fígado é bom 
que se beba de manhã cedo, água um pouco amornada.

RECEITAS ALTERNATIVAS

Como cuidar da ANEMIA

O que é – é a falta de glóbulos vermelhos no sangue, 
com isto se torna fraco. Portanto, não é a falta de sangue, mas a 
má composição dele.

Causas – é causada por deficiência de ferro, cobre, 
vitaminas e proteínas. Alimentação fraca, produtos refinados 
que não possuem elementos necessários para produzir sangue 
bom. Falta de ferro e proteínas. Parasitas intestinais, falta de 
frutas e verduras cruas. Ar poluído e inatividade física, falta de 
higiene. Produtos tóxicos, hemorragias passageiras. 
Desnutrição e intoxicação.

Sintomas – respiração curta e dor de cabeça. Os lábios 
e a pele ficam pálidos. Mãos e pés frios. Fraqueza geral, 
palpitação do coração. Cansaço e desanimo. Falta de apetite. 
Má digestão, tonturas, etc.

Tratamento – apanhar bastante sol para fortalecer a 
pele. Banhos genitais (três) de 20 minutos, compressa de barro 
no ventre e lombo, suco de couve, uva e quatro colheres de 
melado fora das refeições. Normalizar a digestão. Alimentar-se 
com cenoura, beterraba, abóbora, arroz integral, aveia, 
repolho, nozes, castanhas, gema de ovo. 

SETEMBRO/OUTUBRO - 2015



SETEMBRO/OUTUBRO - 2015 12

Elixir digestivo
Ingredientes
1 l de cachaça
2 noscado
1 colher casca de laranja pesada
1 colher de emberiba
3 bico de folha de mamão
Umas folhas de alface
Umas de boldo (Malva Santa)
Umburana de espinho
1 colher de endro
Modo de fazer
Junte tudo com a cachaça e deixa em maceração por 8 

dias côa e bota nos vidros.
Modo de usar
1 colher em 3 dedos de água 3 vezes ao dia, excelente 

para o fígado, mal estar, dor de cabeça e etc.

Enxaqueca

É uma forte dor de cabeça que lateja. Pode atacar só 
um lado da cabeça, é o que acontece geralmente. Pode 
provocar enjôos e vômitos, perturbações de vista, fadiga ou 
cansaço mental. A pessoa com enxaqueca pode olhar a 
claridade. A dor pode durar até dias inteiros , porém não é 
perigosa.

Causas :
Emoções muito fortes (frustações, angustias e 

preocupações)
Mau funcionamento do fígado
Sono perdido ou insônia 
Alimentos de difícil digestão
Tratamento
O limão tomado bastante ao dia, cura este mal
Fazer compressa de água fria na testa
Cura-se também aplicando cataplasma de barro na 

testa e na nuca pelo menos durante 1 hora, fazer até sarar.
Sendo causado pelo fígado que está congestionado, é 

importante aplicar sobre ele, um cataplasma de barro, A 
grossura do barro é de 1 a 2 cm.

Suco vivo
Ingerir suco vivo ajuda na desintoxicação orgânica, 

além de aumentar a ação do sistema imunológico e fornecer 
mais vitalidade ao organismo, como um todo.

Isto significa investir na própria saúde de forma 

simples, eficaz e barata. Só o fato de preparar e ingerir um 
simples suco vivo, já é um exercício diário de firmar um pacto 
com o próprio planeta, como se estivesse retornando a terra a 
mensagem clara: "quero vida".

Algumas sugestões
Os sucos vivos, por exemplo, soa preparados com 

base em folhas verdes e sementes geminadas (linhaça, girassol, 
gergelim), sem açúcar ou adoçante.

Suco de beterraba 

Bater no liquidificador a beterraba crua, 1 limão com 
casca, sem caroços, 1 litro de água, 4 colheres de sopa de açúcar 
ou mel, coar e bater novamente.

Suco verde

Para cada 1 copo (200ml) de suco verde (bater uma 
folha de couve manteiga, 4 folhas de hortelã, 1 fatia de abacaxi, 
adoçar a vontade)

Outras combinações: capim santo com limão, 
abacaxi com hortelã, erva cidreira com limão, laranja com 
cenoura, tomate com laranja.

Coquetel de folhas verdes: tomar em jejum um 
coquetel de folhas verdes (malva 4 folhas, hortelã 5 folhas, 
corama 2 folhas, não colocar açúcar ou adoçante).

Mandamentos
A comida consumida e preparada com consciência 

ambiental e ecológica é aquela que mais benefícios vai trazer á 
saúde individual e do próprio planeta.

 1.Usar alimentos frescos, crus e orgânicos no seu 
preparo.

2.Beber logo após o preparo
3.Dar um intervalo, após o suco , de 30 minutos para 

comer.
4.Evitar repetir ingredientes por três dias seguidos.
5.Preparar o suco com tranqüilidade e respeito
6.Não ingeris suco vivo a noite, por ser estimulante.
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1.Palavra que nos educa. A comunidade é a escola de 
Jesus, onde vamos nos educando para a vida nova, a 
fraternidade. É aí que, pelo menos, uma ou duas vezes na 
semana, nos reunimos, em torno da Palavra, para escutar o que 
Deus tem a dizer-nos, a ensinar-nos sobre o seu projeto. É aí que 
vamos nos deixando possuir por essa Palavra, que vamos 
perdendo o medo de dizer a nossa palavra, de dialogar com 
Deus. É aí que vamos confrontando essa Palavra com a nossa 
vida, vendo o que temos a corrigir, a fazer, de acordo com a 
vontade de Deus. 

Nessa escola, Jesus é o mestre que nos ajuda a fazer a 
memória da caminhada do Povo de Deus, a fim de que nos 
sintamos parte e façamos, hoje, aquilo que nos cabe, para que 
aconteça o Reino. Somos seus discípulos e suas discípulas.

2. Palavra que nos sacia. Vivemos num mundo muito 
atribulado, numa sociedade cada vez mais consumista, do 
supérfluo, do esbanjamento, de muita palavra vazia, de muito 
barulho, de muita poluição. Quase sempre, é aí que as pessoas 
buscam matar a sua fome e a sua sede: de vida, de alegria, de 
paz... Infelizmente, não encontram o que desejam e precisam. 
Mesmo que se empanturrem, não conseguem saciar-se. 

Na comunidade, podemos encontrar a fonte que nos 
sacia, Jesus. É aí onde podemos comer, beber e saciar-nos. É a 
nossa cacimba na areia que nunca seca, que, à medida que 

tiramos água, vai aumentando, e sempre mais limpa.  Ela nos 
refaz como discípulos/as, nos revigora e nos faz 
missionários/as, como aconteceu à samaritana (Jo 4): sentimos 
necessidade de partilhar com outras pessoas.

3. Palavra que nos envia. Quem encontra Jesus, faz-se 
discípulo, mata a sede e deve inclinar-se na direção que ele nos 
aponta. É dele que vem a luz, o vigor para crescermos na 
fraternidade e darmos os frutos do Reino: a solidariedade, a 
Justiça, a Paz... Vemos, por aí, muitas plantas estéreis, mesmo 
tendo a luz... Muitos cristãos e cristãs que esfriaram, que se 
esqueceram de sua missão, vivem na indiferença. Muito 
parasita da comunidade, que a procuram na hora de se 
beneficiarem, sugam dela a seiva e deixam-na mais fraca, 
incapaz de atrair, de sinalizar o Reino.

A Palavra nos faz missionários/as, assim como à 
samaritana. A palavra que escutamos, que nos alimentou nos 
envia em missão. Ela não pode ficar só para nós, não temos esse 
direito. É pra ser partilhada com outras pessoas, é para 
fermentar a sociedade, na direção do Reino. Daí é que Jesus nos 
diz: “vocês são o sal da terra, a luz do mundo” (Mt 5,13-16). A 
nossa celebração semanal deve ser, então, o momento 
privilegiado para renovar o nosso compromisso com a missão.

Como serão nossas celebrações, nesta quadra do ano? 
Vamos inspirar-nos. A própria comunidade deve ser o grande 
anúncio. Nossas celebrações são o momento de parada, de 
reabastecimento, de ganhar a força que nos vem da Palavra e de 
partirmos em missão, na família, na vizinhança, no mundo do 
trabalho, na escola, no lazer, na administração pública... onde 
quer que estejamos. Vejamos as dicas que nos são oferecidas!

“A planta sempre se inclina pro lado que vem a luz” 

Na “canção da unidade”, Acácio Santana nos faz esse lembrete importante: “o amor é quem ilumina/ a estrada que nos 
conduz/ a planta sempre se inclina/ pro lado que vem a luz”. É tempo de a gente escutar, mais atentamente, a Palavra do nosso Deus, 
que vem iluminar nosso caminho. Tempo de a gente ver em que direção estamos nos inclinando. Como as plantas precisam da luz do 
sol e buscam-na, para continuarem vivas, produzirem o fruto, se multiplicarem... Assim, também nós, precisamos da luz que nos vem 
da Palavra de Deus, para dar sentido à vida, para esclarecer-nos e animar-nos no caminho da justiça, do Reino (2Cr 3,16-17).
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04: Domingo do casamento fiel
 (começa a 27ª semana do Tempo Comum)

Gn 2,18-24  *  Sl  128(127)  *  Mc 1,2-16 
Jesus nos faz missionários/as junto às famílias
– Como estão as relações entre nós: marido e mulher, 

pais e filhos, irmãos e irmãs?
– O que anda bem e o que não anda? Por quê?
– Em que a comunidade pode ajudar a melhorar as 

relações diferentes do que Deus quer?  
* Vamos visitar famílias da nossa vizinhança, para ouvi-

las, nas suas conquistas e dificuldades. 

11: Domingo do jovem rico  
(começa a 28ª semana do Tempo comum) 

Sb 7,7-11  *  Sl 90(89)  *  Mc 10,17-30 
Jesus nos quer missionários/as junto às pessoas jovens
– O que pensam os/as jovens do nosso lugar sobre a 

comunidade, a nossa Igreja? Vamos ouvir a eles e elas! 
- Que lugar têm os/as jovens em nossa comunidade? 
* Vamos motivar jovens do nosso lugar para se 

encontrarem, a fim de trocarmos ideias, sobre a vida, os 
sonhos...

18: Domingo do serviço 
(começa a 29ª semana do Tempo Comum)

 Is 53,10-11  *  Sl 33(32)  *  Mc 19,35-45
Jesus nos quer missionários/as junto às pessoas que 

têm a missão de servir
– Como agem as pessoas que têm alguma função na 

comunidade, na associação, na administração pública...? O que 
achamos do seu modo de agir?

– O que precisamos fazer para que o poder, entre nós, 
seja, de fato, serviço?

* Vamos rever: O que precisa mudar nos serviços 
organizados pela comunidade, para que possamos dar bom 
exemplo. Vamos combinar uma visita a uma comunidade mais 
pobre ou ao trecho mais pobre do nosso lugar.

25: Domingo do cego de nascença
 (começa a 30ª semana do Tempo comum)

 Jr 31,7-9  *  Sl 126(125)  *  Mc 10,46-52
Jesus nos quer missionários/as do Reino
– Onde estão e como vivem as famílias mais pobres do 

nosso lugar? Por quê?
– O que temos feito para que essas famílias nos vejam e 

nos sintam como irmãos e irmãs?
* Vamos fazer uma avaliação do nosso mês missionário: 

O que aprendemos de Jesus? O que botamos em prática? O que 
precisa melhorar em nossa missão cotidiana?

06: Domingo da cura do surdo-mudo 
(começa a 23ª semana do Tempo Comum)

 Is 35,4-7  *  Sl 146(145)  *  Mc7,31-37
Jesus nos quer ouvintes da sua palavra
– Por que, quase sempre, temos medo de gritar pelo 

que é certo?
– Por que nem sempre damos ouvido aos nossos 

companheiros e companheiras de caminhada?
– O que Deus nos ensina ao ouvir o grito do pobre?  
* Como foi ou vai ser o Grito dos Excluídos do nosso 

lugar, município? Vamos participar, ativamente. Como está 
sendo (ou será) o estudo da Bíblia, em nossa comunidade?

13: Domingo do Messias sofredor
 (começa a 24ª semana do Tempo Comum)

 Is 50,5-9ª  *  Sl 116(114-115)  *  Mc 8,27-35 
Jesus nos quer enfrentando o sofrimento que liberta
– Que sofrimentos esmagam muita gente do nosso 

povo? Por quê?
– Por que tanto sofrimento no mundo?
 * O que podemos fazer, em nosso lugar, para ser 

presença, junto aos que mais sofrem?

20: Domingo da disputa pelo primeiro lugar
 (começa a 25ª semana do Tempo Comum) 
Sb 2,12.17-20  *  Sl 54(53)  *  Mc 9,30-37 

Jesus nos quer construindo um mundo de irmãos e 
irmãs

– Em nossa comunidade, em nossa igreja, há lugar de 
destaque para alguém? Por quê?

– Por que existem desigualdades, em nosso país?
 * O que estamos fazendo para construir a igualdade, a 

partir do nosso lugar? 
Vamos preparar o encerramento do mês da Bíblia (no 

domingo, 27, ou dia 30?). Vamos combinar!

27: Domingo do escândalo aos pequenos
 (começa a 26ª semana do Tempo comum) 
Nm 11,25-29  *  Sl  19(18)  *  Mc 9,38-48

Jesus nos quer praticantes da sua palavra
– O que estamos aprendendo, sobre o projeto de Deus, 

neste mês da Bíblia?
– Como estamos botando em prática o evangelho de 

Jesus? 
* Vamos tirar um tempo para ver: que influências têm 

sobre nós e, sobretudo sobre as pessoas mais novas, os meios 
de comunicação, as músicas que tocam por aí? O que nossos 
filhos estão aprendendo, de fato, na escola, na rua? Vamos 
combinar alguma atividade específica para o mês missionário.

Nossa vida à luz do Mistério Pascal

Setembro Outubro
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