


Caríssimo leitor, internauta!

Nas minhas andanças e visitas às comunidades e regiões de 

algumas das nossas paróquias da Diocese de Crateús, deparei-me com 

uma “quase ausente” Pastoral Familiar. Confesso que isso me preocupa 

por demais, uma vez que sabemos a importância da FAMÍLIA para a 

Igreja e para a sociedade.

Por outro lado, tive a alegria de participar de pelo menos dois 

encontros da Pastoral Familiar da Paróquia do Senhor do Bonfim e, com 

aquelas famílias, partilhar algumas preocupações, alegrias e orientações 

da Igreja, sobretudo do Magistério do Papa Francisco.

Tomei a decisão de colocar neste nosso informativo diocesano o 

conteúdo de uma das reflexões feitas por mim, num daqueles encontros, 

na qual discutíamos sobre algumas ondas destruidoras das famílias, dos 

valores humanos e cristãos:

Ÿ A Globalização: o mundo dentro da nossa casa. Quem 
ajuda a peneirar tudo que chega? (o positivo e o negativo 
desse fenômeno);

Ÿ O Neoliberalismo: o culto ao dinheiro; o domínio da 
economia; o lucro acima da dignidade humana;

Ÿ A Massificação: ter que ser igual a todo mundo; a 
destruição da individualidade; o modismo; a alienação; 
relativização dos valores (o que vale é o que está na 
moda);

Ÿ A Revolução Sexual: antes, muita repressão, agora, 
nenhum limite; vale tudo; o importante é prevenir-se das 
doenças e gravidez, o resto não importa.

Ÿ O Divórcio: há uma verdadeira propaganda contra a 
força do amor; contra os valores duradouros; não se 
aceita a renúncia, o compromisso da fidelidade. “É bom 
enquanto dura”! Pintou dificuldade? Parte pra outra! 

Ÿ A Violência: que assusta a família, provocada pelo 
nervosismo (stress), desemprego, álcool.

Ÿ As Drogas: inicialmente criam mil ilusões na cabeça de 
nossos jovens e adolescentes, mas depois os deixam sem 
rumo, cometendo as maiores loucuras para adquiri-las, 
uma vez que não mais se consegue ficar sem elas.

Ÿ A Miséria: situação em que se encontram milhões de 
famílias, por causa de uma injusta distribuição das 
riquezas do planeta: uns têm demais e outros de menos.

Ÿ O Proselitismo Religioso: a disputa de fiéis entre as 
igrejas que acaba gerando divisões no interior das 
famílias.

Ÿ A Crise dos Valores Religiosos: a fé não tem mais a 
centralidade nas famílias; a participação nas atividades 
religiosas vai ficando em segundo plano (oração em 
família ou novela? Círculos bíblicos ou novela, 
esportes? Culto, Missa dominical ou passeios, praia, 
futebol etc?).

Ÿ A Ausência de Limites: um processo educacional na 
família e na escola que conduz à falta de limites, a uma 
concepção equivocada de liberdade (filhos pequenos já 
não respeitam os próprios pais, professores; fazem o que 
querem; vão aonde querem etc.  Passa-se do 
autoritarismo dos pais para a ditadura dos filhos).

A QUEM INTERESSA TUDO ISSO?

      É claro que não interessa às nossas famílias! Mas, todas 
elas estão sendo vítimas de tudo isso. Então, a quem interessa?

Àqueles que querem dominar, mandar neste mundo, ter o 

controle da sociedade, do poder, das riquezas. E sabem que 
desestruturando a família, estão desarticulando o alicerce da 
sociedade. Família desunida, dividida, é igual à sociedade 
desunida, dividida. E sociedade dividida, desorganizada não 
incomoda a quem deseja mandar, dominar.

Embora se façam discursos defendendo a família, as ações, 
as políticas, as idéias que se propagam aos adolescentes e jovens, 
através da escola, da TV, da Internet vão noutra direção: 

 
Separa-se o sexo do amor;
Separa-se a liberdade da responsabilidade;
Reivindica-se cada vez mais direitos e esquece-se dos 

deveres;
Fala-se de paz e amor, mas desde que todos concordem 

com o que eu penso;
Desvalorizam-se os valores tradicionais e se perdem nos 

modernos.

Isso interessa, e muito:
À indústria do sexo, da pornografia, que se enriquece às 

custas da destruição dos nossos lares.
À indústria da droga, que cresce mais do que qualquer outra, 

à custa da morte de nossos filhos.
À indústria da guerra, que movimenta bilhões de dólares à 

custa da violência, provocada muitas vezes pelas armas que 
compramos dela.

À indústria do poder, que se banqueteia com o dinheiro 
público, dos cidadãos, enquanto nossas famílias brigam entre si e 
não se interessam pelo que se passa nas câmaras, assembléias.

À indústria do esporte, do lazer que não nos deixa ficar 
reunidos gratuitamente com as pessoas que amamos. Eles 
ganham, lucram com o nosso descanso e não nos deixam unidos.

À indústria do Desnecessário que nos convence de comprar 
um monte de bobagens que passaríamos tão bem sem elas. 
Acabam jogando filhos contra pais, porque querem o que os pais 
não podem dar.      

5 - COMO REAGIR? O QUE FAZER?

Precisamos resgatar algumas coisas. Precisamos nos 
convencer que há maneiras mais simples de se viver. Precisamos 
“voltar às Fontes da Palavra de Deus”, ao estilo de vida simples, à 
beleza das coisas cotidianas, às nossas tradições etc.

Estão nos roubando a coisa mais preciosa: nossa família, 
nosso futuro, nosso recanto acolhedor, nosso lugar do aconchego, 
nosso abrigo, nosso apoio nos momentos de dificuldade. Estão 
destruindo nosso casamento... Estão roubando nossos filhos... 
Estão capitalizando nosso tempo livre... Estão se aproveitando do 
nosso suor, do fruto do nosso trabalho árduo... Estão matando 
nossa fé... Destruindo nossos valores... nossa Igreja... Estão até 
querendo nos convencer que Deus nem existe...  E vamos deixar?

A VOZ DO PASTOR
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Comissão Brasileira Justiça e Paz
Caríssima(o) Irmã(o) em Cristo Jesus!

Na Edição anterior deste Periódico, nesta Página que foi gentilmente cedida 

à COMISSÃO DE JUSTIÇA E PAZ, já mencionávamos os "sucessivos golpes" 

que vêm sendo perpetrados contra aqueles por quem a Igreja, desde o Concílio 

Vaticano II, proclamou sua "opção preferencial": os mais pobres! Agora, 

aproveitamos este valioso Espaço para dissertar acerca de outra grave ameaça...   

“O ACESSO À JUSTIÇA É O MAIS FUNDAMENTAL DOS 

DIREITOS FUNDAMENTAIS, JUSTAMENTE POR QUE GARANTE A 

REALIZAÇÃO CONCRETA DOS OUTROS DIREITOS.” (Prof. Dr. JOSÉ 

DE ALBUQUERQUE ROCHA)

Vamos comentar, desta feita, a anunciada proposta de um novo “CÓDIGO 

DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA” para o Estado do Ceará, a ser 

apreciada e votada, ainda neste mês de Agosto de 2017, pelos Senhores 

DEPUTADOS e Senhoras DEPUTADAS ESTADUAIS, atualmente detentores 

de mandato eletivo na ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, o que, na eventualidade 

de vir a ser transformada em Lei, resultaria no fechamento de vários Fóruns e 

Comarcas, prejudicando, principalmente, as pessoas mais pobres, residentes nas 

Paróquias de IPAPORANGA, ARARENDÁ e PORANGA.

Cura pauperibus clausa est, expressão utilizada séculos atrás por Ovídio e 

que, se traduzida para o idioma pátrio, equivaleria a 'O tribunal está fechado para 

os pobres', permanece atual e vigorando entre nós.

Consoante observação do que normalmente acontece em nosso cotidiano, e a 

partir de impressões colhidas do público-alvo, infere-se que o Estado-

Administração, mesmo com a atual capilaridade, não tem conseguido fazer face à 

enorme demanda dos necessitados por assistência jurídica integral, quanto mais se 

vier a concretizar essa ameaça de fechar os FÓRUNS em Cidades de pequeno porte.  

Como ficará esse contingente imenso de 'excluídos', de' sem-justiça', eis que 

titulares de pretensões resistidas ou demandados em conflitos de interesses 

diversos, possuindo legitimidade para agir, mas inertes porque desprovidos de 

ACESSO À JUSTIÇA (interroga-se). 

Não constitui exagero afirmar que a 'jurisdicionalidade reprimida' ou 

litigiosidade contida resultará em injustas auto composições e, o que é pior, o 

recrudescer da violência, através do exercício arbitrário das próprias razões (= 

JUSTIÇA COM AS PRÓPRIAS MÃOS!).

Como é de trivial sabença, entre o rol dos conflitos que acabam sendo 

solucionados através da denominada autotutela e os minguados litígios que são 

compostos pelo Judiciário, existe uma terceira espécie, na qual a litigiosidade fica 

contida. Razões de matizes diversos, tais como, a morosidade da Justiça 

Organizada, as dificuldades de acesso ao aparelho estatal, distância dos locais de 

atendimento, e ainda – a mais preocupante dentre todas - o cepticismo reinante 

quanto a uma solução por via jurisdicional, frequentemente têm levado as pessoas 

a optarem pela renúncia total do direito, embora titulares legítimos de pretensões 

resistidas e de interesses usurpados. 

Em descompasso com esta realidade alarmante, o nosso TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA está sinalizando no sentido da EXTINÇÃO DE VÁRIAS COMARCAS... 

Interessante é observar que se constitui em preceito de ordem Constitucional, 

inserto entre os DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS, esculpido no 

artigo 5º., inciso LXXIV, a saber.  “O Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal assistência está 

catalogada entre as 'FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA'. 

Por sua vez, a própria Constituição do Estado do Ceará, promulgada em 

1989, externou a preocupação em tornar efetiva a garantia fundamental de 

assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, estabelecendo que 

TODOS OS MUNICÍPIOS disporiam de COMARCAS INSTALADAS.

Percebam que a Carta Política do Estado do Ceará, logo no Título I – DOS 

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS, mais precisamente no §3º do artigo 4º, 

preceituou: Promover-se-á a descentralização física dos órgãos judiciários, 

sempre no propósito de estimular integração com as respectivas comunidades, 

para maior comodidade e presteza no atendimento ao jurisdicionado,(...) 

A boa intenção, revelada pelos deputados estaduais constituintes, 

lamentavelmente, não encontrou ressonância e boa receptividade por parte dos 

atuais dirigentes do Poder Judiciário cearense. 

Pelo nosso compromisso inquebrantável com a verdade, é preciso 

reconhecer que o não oferecimento de recursos humanos e materiais às Comarcas 

do Interior, o que as impede de desempenhar a contento suas atividades, constitui 

mazela comum a quase todos os Estados da Federação.

Como explicar essa postura omissa dos nossos governantes, diante de tão 

relevante questão?

Fomos encontrar resposta formidável e, mais que isso, sugestões para 

alavancar as mudanças necessárias, num atualíssimo artigo do emérito Professor, 

Ex-Juiz de Direito, já falecido José de Albuquerque Rocha que, versando 

magistralmente e com inigualável propriedade sobre o tema enfocado, assim 

asseverou:... “Afirmaríamos que se trata de um mal desejado pelas elites político-

econômicas por temerem cada vez mais uma atuação eficiente e eficaz da 

Defensoria, o que teria imensa importância na luta do povo para ampliar seus 

espaços políticos e sociais. Não é por acaso que a carência de meios materiais das 

Defensorias ocorre tanto na ordem estadual como na federal, a demonstrar que se 

trata de uma ação sistemática das elites para frustrar expectativas do povo a 

respeito da proteção de seus direitos (...)”

    Vale dizer! Falta vontade política do governo para solucionar o problema. 

Por que isso acontece? Justamente, por uma questão de decisão política, isto é, o 

governo adotou a opção política de privilegiar o sistema econômico, que hoje é 

globalizado, em detrimento dos  interesses  da  sociedade, sobretudo dos pobres, 

por entender, contra todas as evidências históricas, que a expansão e o 

desenvolvimento das grandes empresas capitalistas estrangeiras vão resolver o 

problema da miséria no Brasil. Qual a alternativa para esse impasse?

Ora, sabemos que há uma relação de forças entre os sistemas político e 

econômico, de um lado, e a sociedade do outro. Logo, a falta de vontade política 

do governo em relação aos problemas da sociedade, corresponde à falta de poder 

político do povo para determinar a decisão da autoridade. É preciso, pois, articular 

o povo através de suas inúmeras formas de organizações para inclinar essa relação 

de forças em seu favor. 

Conclui-se que, somente a mobilização das forças vivas da sociedade tem 

condições de fazer ouvir a voz do povo e fazer valer seu peso diante do sistema 

político-econômico, determinando-o a cumprir as cláusulas constitucionais que 

reconhecem o direito fundamental do povo, de acesso a uma justiça rápida, 

democrática e justa, o que exige a efetiva manutenção de locais de atendimento 

(FÓRUNS JUDICIÁRIOS e PROMOTORIAS DE JUSTIÇA) próximos de 

onde o Povo está!

Ora, quando o Estado avocou para si a função de resolver os conflitos que 

sempre permearam a vida em sociedade, instituindo o método jurisdicional como 

o sistema regular para a solução dos litígios, concomitantemente teve que proibir 

a autodefesa ou autotutela, hoje admitida apenas em casos excepcionais.

Assim, não mais podendo valer-se dos recursos da autodefesa ou autotutela, ao 

indivíduo acossado por pretensões legítimas injustamente resistidas, por interesses 

contrariados ou necessitando defender-se em face de demandas diversas, restou-

lhe a via da Jurisdição, uma das formas de expressão da soberania estatal.

Mas, como é cediço, por razões econômicas, culturais, sociais, e até mesmo 

ideológicas, a possibilidade de recorrer ao método jurisdicional para dirimir 

conflitos, que, a rigor, NUNCA foi igual para todos, tende a ficar ainda mais distante! 

Reproduzimos,  a  seguir,  CARTA elaborada pela  nossa 

COMISSÃO DIOCESANA DE JUSTIÇA E PAZ, assinada por mais de 

20(vinte) outras Instituições, e já entregue à ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ.
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CARTA DOS SERTÕES DE CRATEÚS-CEARÁ-BRASIL

JUSTIÇA PLENA PARA O POVO, ONDE O POVO ESTÁ!

“CURA PAUPERIBUS CLAUSA EST” 

(OVÍDIO, no Antigo Império Romano)

As Instituições Civis, Representações dos Poderes Constituídos e 

os Movimentos Sociais dos Municípios de PORANGA, ARARENDÁ e 

IPAPORANGA, situados no âmbito da DIOCESE DE CRATEÚS, ao 

chancelarem este Documento, vêm externar descontentamento e 

preocupação, ante a anunciada proposta de um novo “CÓDIGO DE 

DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA” para o Estado do Ceará, 

a ser apreciada e votada, nos próximos dias, pelos Senhores 

DEPUTADOS e Senhoras DEPUTADAS ESTADUAIS, atualmente 

detentores de mandato eletivo na ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.

Não nos convenceu e, por certo, também não convencerá Vossas 

Excelências, na condição de legítimos Representantes dos interesses da 

população mais carente, o sofisma empregado, às escâncaras, no 

“ESTUDO TÉCNICO SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DA 

ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ”.

O supra aludido Documento, elaborado às pressas por um “Grupo 

de Trabalho” composto somente por integrantes do próprio TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA - sem discussões, sem contribuições, sem debate com as 

Comunidades afetadas, tem o nítido escopo de atender às exigências da 

RESOLUÇÃO CNJ n° 184, porém em detrimento do decantado 

“ACESSO À JUSTIÇA”!

O brocardo latino, à epígrafe, se traduzido para o vernáculo, 

significa: “O TRIBUNAL ESTÁ FECHADO PARA OS POBRES”.

Essa assertiva, atribuída ao Pensador Romano Ovídio, 

permanecerá, mais que nunca, atual!

Respondam Vossas Excelências: como o nosso Sertanejo, acossado 

pelas trágicas conseqüências de mais de 05 anos de Seca, e também o 

povo em geral desta Região, vítima da crise político-econômica, do 

desemprego alarmante, terá acesso à prestação jurisdicional ou, ao 

menos, ao atendimento extrajudicial nas Promotorias de Justiça, sendo 

compelido a arcar com mais despesas, decorrentes dos longos 

deslocamentos???

Não se pode olvidar as consequências negativas do 

recrudescimento da jurisdicionalidade reprimida, da litigiosidade 

contida. Pretensões resistidas, direitos inerentes à própria dignidade 

humana, garantidos em Lei, mas não assegurados aos mais pobres, 

usurpação escandalosa de bens e valores através da “lei do mais forte”, 

são apenas alguns dos reflexos que vislumbramos no momento... E tudo 

isso resultará, inevitavelmente, em exercício arbitrário das próprias 

razões, em “justiça com as próprias mãos”, em mais violência!

O destinatário desta CARTA é Vossa Excelência, Senhor Deputado, 

Senhora Deputada!  

Nós, remetentes ou emissários, conclamamos sim, exortamos sim, 

a todos os verdadeiros Representantes do Povo, a NÃO APROVAREM 

esse modelo perverso, contido no Projeto do novo “CÓDIGO DE 

DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO 

CEARÁ”, que, a depender de Vossas Excelências, poderá ser 

empurrado, de goela abaixo, pelo Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Nós, signatários deste Documento, dizemos um rotundo NÃO à 

ex t inção  das  Comarcas  de  PORANGA,  ARARENDÁ e 

IPAPORANGA!

Nós EXIGIMOS: # JUSTIÇA PLENA PARA O POVO, ONDE O 

POVO ESTÁ!

ARARENDÁ (CE), 12 DE JULHO DE 2017.

Ÿ COMISSÃO DE JUSTIÇA E PAZ – DIOCESE DE CRATEÚS

Ÿ COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS DA UFC

Ÿ SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS 

NO SERVOÇO PÚBLICO DE PORANGA – SINDSEPP

Ÿ INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM 

ANTONIO BATISTA FRAGOSO – IDSAF

Ÿ REDE DE EDUCAÇÃO DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO – 

RESAB

Ÿ CÍRCULO DE CULTURA MARGEM ESQUERDA.

Ÿ PARÓQUIA SÃO VICENTE DE PAULO – ARARENDÁ

Ÿ S I N D I C AT O  D O S  T R A B A L H A D O R E S  R U R A I S 

AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE 

PORANGA.

Ÿ SINDICATO DOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA 

MUNICIPAL DE CRATEÚS – SINDPROF.

Ÿ FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO 

PÚBLICO  MUNICIPAL DO ESTADO DO CEARÁ – 

FETAMCE.

Ÿ COORDENAÇÃO DAS OREGANIZAÇÕES DOS POVOS 

INDÍGINAS DO CEARÁ – COPICE.

Ÿ PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DE 

IPAPORANGA.

Ÿ PARÓQUIA JESUS MARIA E JOSÉ DE PORANGA

Ÿ CÂMARA MUNICIPAL DE PORANGA

Ÿ CÂMARA MUNICIPAL DE ARARENDA

Ÿ CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Ÿ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARENDÁ

Ÿ ASSOCIAÇÃO ABCD DE IPAPORANGA

Ÿ MOVIMENTO EM DEFESA DA VIDA – IPAPORANGA

Ÿ ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO ALTO DA MÃE DE DEUS – 

PORANGA

Ÿ CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER – 

PORANGA.

Ÿ SINDICATO DOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA 

MUNICIPAL DE CRATEÚS – SINDPROF.

Ÿ FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO 

PÚBLICO  MUNICIPAL DO ESTADO DO CEARÁ – 

FETAMCE.

Ÿ COORDENAÇÃO DAS OREGANIZAÇÕES DOS POVOS 

INDÍGINAS DO CEARÁ – COPICE.

Ÿ PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DE 

IPAPORANGA.

Ÿ PARÓQUIA JESUS MARIA E JOSÉ DE PORANGA

Ÿ CÂMARA MUNICIPAL DE PORANGA

Ÿ CÃMARA MUNICIPAL DE ARARENDA

Ÿ CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Ÿ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARENDÁ

Ÿ ASSOCIAÇÃO ABCD DE IPAPORANGA

Ÿ MOVIMENTO EM DEFESA DA VIDA – IPAPORANGA

Ÿ ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO ALTO DA MÃE DE DEUS – 

PORANGA

Ÿ CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER – 

PORANGA.
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A Paróquia de São Francisco de Assis, Novo Oriente, transborda de alegria pascal diante da visita da Imagem da Mãe de Jesus, ocorrida no dia 
15 de julho. Esse dia ficará marcado na vida de cada fiel e a Igreja se sente renovada com a presença da Mãe de Jesus.

Nas atividades pastorais que marcaram este dia, a fé se tornou visível por meio das diversas manifestações de amor e devoção do povo de 
Deus.  Entre elas, a mobilização das comunidades às 06h00 para aguardar a Imagem da Mãe de Jesus e colocar-se em seus braços acolhedor, 
assim como na moto carreata pelas ruas e bairros da cidade, Vigília e Missas cheias de devotos/as. Tudo isso deixou os/as paroquianos/as 
rejubilados/as com a presença da Mãe de Jesus.

Gerlivania Coelho

“Tinha muita gente” comentou Vanderli; para 
Evaneide Ribeiro “A Missa foi linda, tocante”; 
para Conceição Portela, foi “Liiiiinda liiiiinda, 
com certeza o Espírito Santo de Deus estava 
presente, nos fortalecendo na caminhada” e, para 
Jenilda, “Foi um momento lindo e único, o dia de 
Pentecoste na nossa Paróquia”. A Missa foi o 
momento alto de enceramento de um dia de 
espiritualidade e de estudo, como aconteceu em 
todas as Paróquias da diocese, preparando na luz 
do Espírito Santo o 11º Encontro das CEBs. O 
tema da reflexão deste dia foi “A Espiritualidade 
das CEBs”. Outro momento importante do 
processo de preparação do Encontrão das CEBs 
acontecerá em todas as três áreas da diocese, dia 19 
de agosto. A área norte se reunirá na comunidade 
de Veremos, Ararendá, onde as CEBs de cada 
paróquia da área ajudarão a refletir um dos temas 
que serão enfrentados nas oito tendas do 
Encontrão, que terá como tema geral: “CEBs e os 
desafios do mundo urbanizado”.

Domingo (16  de  ju lho) ,  nas 
dependências do Espaço Cultural, a 
Paróquia de Quiterianópolis sediou a 
p r i m e i r a  e d i ç ã o  d e  2 0 1 7  d o 
TABUNÓPOLIS, encontro de jovens 
católicos da Área Sul da Diocese de 
Crateús, área que compreende as 
paróquias de TAuá ,  ParamBU  e 
QuiteriaNÓPOLIS, que contou com a 
presença de cerca de 150 jovens. O 
encontro acontece a cada ano e reúne a 
juventude das três paróquias para um 
momento de partilha de experiências, 
formação,  reflexão,  animação e 
confraternização.

As três Paróquias participaram do 
lindo momento com representações de 
jovens, das cidades e comunidades do 
interior. Todos foram recebidos com um 
café da manhã. O encontro teve início 
com a apresentação das paróquias e seus 
respectivos jovens. Em seguida, cada 
paróquia foi convidada a partilhar um 

pouco sobre os trabalhos que vem sendo 
desenvolvidos com a sua juventude.

O tema escolhido para o encontro foi 
"Juventude na comunidade, exemplo de 
Maria", sobre o qual o Pe. Adriano 
(Monsenhor Tabosa) fez a abordagem, 
levando essa reflexão à juventude 
presen te .  Houve  uma pausa  na 
abordagem do tema, e, logo após, foi 
servido o almoço a todos os jovens. Após 
a refeição, o tema foi retomado.

Os participantes ainda puderam 
r e a l i z a r  t r a b a l h o s  e m  g r u p o  e 
acompanhar a explanação dos jovens 
das três cidades. Foi um encontro de 
união, fé e muita alegria da juventude da 
Área Sul da Diocese de Crateús. Quem 
participou, não esconde a satisfação em 
vivenciar essa part i lha entre as 
paróquias. O encontro foi encerrado 
com uma Santa Missa, celebrada pelo 
padre Donizete ás 16h, em seguida um 
lanche.

TABUNÓPOLIS 2017

PENTECOSTES,
PREPARANDO O

ENCONTRO DAS CEBs
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Na comunidade de Jaburu, paroquia de Senhora 
Sant'Ana , Independência, o mês de maio foi 
marcado pelo fortalecimento da fé e das lutas . 
Começamos o mês com o novenário em preparação 
da festa de nossa senhora de Fátima, padroeira da 
comunidade, e, posteriormente, as visitas às 
famílias para rezar e partilhar o pão e os anseios e 
discutir a realidade iluminados pelo Espirito 
Divino. 

A nossa conversa era unânime: a preocupação e 
a tristeza em vermos o açude Jaburu II seco, o que 
deixaria a comunidade desabastecida ao final do 
referido mês. Tratamos de nos organizar e, com 
recursos próprios, guardados aos cuidados da 
Associação Comunitária, em 27/05, escavamos um 
poço artesiano, que dos 96m aos 112m de 
profundidade, jorrou... Água sagrada! E o povo 
rezou, festejou e agradeceu. Afinal, foram muitos 
clamores e Deus não costuma desamparar os que 
buscam sua misericórdia. Perseverantes na oração, 
agora com motivação maior, a comunidade junto à 
região corou Nossa Senhora ao tempo que celebrou 
a festa da colheita, no dia 31 de maio. As orações 
cotidianas e as partilhas continuaram até a festa do 
Sagrado Coração de Jesus, também dia de São 
João, 23/06. Fortalecemos nossa fé, fortalecemos 
nossa união, pois “A COMUNIDADE É FORÇA 
DE DEUS! DE DEUS”. Assim a fé não pode se 
distanciar da luta por dias melhores para todos

Animadores da comunidade de Jaburu

É tempo de Festas da Colheita. Muitas comunidades de todas as paróquias da 
nossa Diocese gostam de celebrar este momento de oração e cultura, mesmo 
quando, devido à estiagem, a safra não é abundante. No território da Paróquia de 
Ararendá o inverno foi melhor e cada região de comunidades celebra com 
alegria, agradecendo a Deus pelas chuvas, pela fartura, pelo espírito de partilha e 
solidariedade, pelo crescimento nos cuidados com a Caatinga e na preservação 
de nossa Cultura camponesa. Já houve festas Colheita no Diamante, no Violete, 
em Veremos, em Cabelo do Negro e Lagoa Grande.

FESTAS DA COLHEITA

Entre os dias 30 de junho, 1 e 2 de 
julho, tivemos a XVII Assembleia 
Diocesana da PJR, na comunidade Gavião, 
Q u i t e r i a n ó p o l i s .  C o n t o u  c o m  a 
par t i c ipação  de  120  pessoas  dos 
m u n i c í p i o s  d e  Ta u á ,  P a r a m b u , 
Quiterianópolis, Novo Oriente, Crateús, 
Independência, Nova Russas, Ipueiras e 
Ararendá. Foi uma ocasião de avaliarmos a 
caminhada, conhecer as atividades da 
comunidade de Gavião, que contam com a 
participação de jovens, aprofundar a nossa 
Identidade e Espiritualidade (jovens 
camponeses/as da Caatinga). Contamos 
com a visita de Dom Ailton, a assessoria de 
Iris (MST) na leitura da conjuntura, de 
Roginaldo e dos padres Géu e Machado. As 
atividades realizadas por várias famílias de 
Gavião e outras partilhadas por nós 
mostram que é possível vida e educação de 
qualidade no semiárido, com alegria, 
integrando jovens e, com eles/as, sonhando 
e criando perspectivas por aqui. Refletimos 
e  v i v e n c i a m o s  d i a s  d e n s o s  d e 
espiritualidade, alegria e convivência 
fraterna. Mas vimos que se faz necessário 
aprofundar,  sempre mais,  a nossa 
identidade e espiritualidade, numa 
realidade que vai sendo cada vez mais 
urbanizada e nos tornando invisíveis, 
destruindo o campo e a agricultura 

camponesa. E que é isso que tem levado 
muitos/as a se negarem, a entrarem nas 
ondas das drogas, de tecnologias que os 
consomem e “novidades” religiosas que 
alienam, a fugirem de si mesmos/as. 
Voltamos as nossas comunidades, muito 
alegres e desejosos/as de motivar muitos 
outros e outras jovens, sobretudo das 
paróquias que não participaram. Mesmo 
cientes de que mais importante do que a 
assembleia é a caminhada do dia a dia, os 

processos que vamos desencadeando, as 
práticas que vamos desenvolvendo, com 
nossas famílias,  decidimos que a 
próxima assembleia será em Ararendá, 
nos dois últimos dias de junho e 1º de 
julho de 2018, para reforçar-nos nesta 
Caminhada. Agradecemos a Deus pela 
comunidade de Gavião e todas as 
pessoas que partilharam e se deram para 
q u e  p u d é s s e m o s  r e a l i z a r  e s s a 
assembleia.

XVII Assembleia Diocesana da Pastoral da Juventude Rural
“PJR: Espiritualidade e Identidade na Caatinga”

A história ninguém deterá. É rio que corre pro mar. Ninguém vai nos calar!
(Zé Vicente)
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C e r c a  d e  2 0  m i l  p e s s o a s 
participaram nas noites de 01 e 02 de 
junho, na Praça Gentil Cardoso de 
Crateús, da Feira promovida pela 
Cáritas Diocesana e mais 20 outras 
organizações. Aproximadamente 100 
voluntárias e voluntários se colocaram a 
serviço de cerca de 300 feirantes, numa 
união entre campo e cidade, com 
delegações de todas as regiões do Brasil. 
Segundo. Dom João Costa, arcebispo de 
Araca ju  e  p re s iden te  da  Cár i t a s 

Brasileira,  “Este evento mostra a 
firmeza e a resistência do nordestino; 
essas várias experiências da agricultura 
familiar, que dão ótimos resultados 
mesmo com pouca água, mostram a 
criatividade e a força de um povo que 
consegue superar os desafios. Nós 
observamos que já estamos vivendo 
longos anos de seca, mas a agricultura 
familiar continua produzindo, faça 
chuva ou faça sol”. Segundo Alessandra 
Miranda, da Coordenação Nacional da 

Cáritas, “a Feira é mais do que um 
evento na praça,  ela também é a 
integração entre os povos, ludicidade, 
cultura, espaço de formações e debates”. 
Nos dias 31 de maio e 01 de junho, no 
IFCE, a Rede Cáritas promoveu o II 
Encontro das Mulheres do Semiárido 
Brasileiro e o Encontro Nacional de 
Fundos Rotativos Solidários. Durante 
t o d o  o  d i a  0 2 ,  t a m b é m ,  f o r a m 
realizadas oficinas de Defensivos 
Naturais, de Linhas de Crédito da 
Agricultura Familiar,  de Energias 
Renováveis; de Beneficiamento da 
Produção Agrícola; de Arte e Cultura; 
de  Pisc icul tura . . .  Também foram 
realizados seis intercâmbios com foco 
na Pedagogia da Alternância, na EFA 
Dom Fragoso; Sistema Bioágua, na 
comunidade Caeiras,  e  na creche 
E s t r e l i n h a  d e  Q u i t e r i a n ó p o l i s ; 
E d u c a ç ã o  C o n t e x t u a l i z a d a  e 
E m p o d e r a m e n t o  F e m i n i n o ,  n a s 
comunidades Irapuá, - Nova Russas e 
B o m  J a r d i m  -  T a m b o r i l ; 
Beneficiamento de  Capr inos ,  nas 
comunidades Viração - Tamboril e 
Tourão - Monsenhor Tabosa; Mandala e 
a  r e l a ç ã o  c o m  a  E d u c a ç ã o 
Contextualizada, nas comunidades 
Veremos - Ararendá, Mundo Novo e 
S a n t a  Te r e z a  -  I p a p o r a n g a ;  a 
Preservação do bioma Caatinga, na 
Serra das Almas, Crateús.

XIII Feira da Agricultura Familiar e Economia
Popular Solidária dos territórios Inhamuns e Crateús 

Aconteceu nas noites dos dias 25 de junho e 02 de julho, após as 
missas, a 3ª edição da quermesse da Área Pastoral de Sucesso, 
organizada pela Pastoral da Juventude. A mesma, como de costume, 
trouxe várias atrações, entre elas a participação de quadrilhas, 
jogos, concurso de dança, várias comidas típicas e contou com a 
participação de grande participação de pessoas que vieram 
prestigiar o evento.

Pastoral da Juventude de Sucesso

Quermesse da Área
Pastoral de Sucesso

Floresta II e Passarinha recebem
Projetos de Caprinocultura

Na sexta-feira, 9 de junho, foi realizada a 
cerimônia de entrega de Projetos de Caprinocultura 
L e i t e i r a  e m  Ta m b o r i l .  Tr e z e  f a m í l i a s  d o s 
assentamentos Floresta II e Passarinha foram 
beneficiadas com mais de R$ 98 mil em matrizes 
caprinas, reprodutores e kits de higiene para ordenha, 
além de 39 mil raquetes de palma forrageira e 130 kg 
de sorgo forrageiro. A iniciativa é fruto de um 
convênio entre SDA do Ceará e o Incra.
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É tempo de missão em Santa Tereza – Tauá, de 16 a 22 de julho, tendo como tema: “A alegria do Evangelho para uma 
Igreja em saída”. 

Fomos todos bem acolhidos, (seminaristas, leigos, Padres, religiosas e Dom Ailton) participamos da missa de 
abertura presidida pelo pastor diocesano. Houve uma participação massiva da comunidade. No dia seguinte, numa 
manhã de formação, Dom Ailton enfatizou os objetivos da missão: visitar, conhecer a comunidade, despertar a 
consciência missionária, entrar num processo de conversão, sentir o cheiro das ovelhas, se configurar a Jesus Cristo, Bom 
Pastor. Vou à missão para anunciar, não a mim mesmo, mas a Jesus Cristo. O que queremos com a missão? Ajudar as 
pessoas encontrar o rumo certo na vida, construir relações sadias, mais humanas, relações de cuidado com a vida e com 
mundo. Nos dias seguintes, de 18 a 21, os missionários foram divididos em equipes para realizar nas famílias. 

Para nós seminaristas, missão no período de férias é um tempo favorável para escutarmos a voz daquele que nos 
chama para o ministério sacerdotal em sua igreja, através dos apelos da realidade socioeconômico, político-religiosa-
cultural, ecológica. Queremos enfatizar que a convivência entre os seminaristas e as pessoas da comunidade foi um dos 
elementos integradores desta missão. Também lembramos a organização dos momentos e a disponibilidade das pessoas 
da comunidade, a simplicidade, a acolhida, participação, a partilha da vida e do pão, abriram não somente as suas casas, 
mas também o coração para acolher a palavra de Deus.

Por fim, queremos agradecer ao Deus santo, misericordioso e fiel, Pai, Filho e Espírito Santo, que é o centro e 
condutor da missão, a comunidade de Santa Tereza, Paróquia de Tauá, a todo o povo de Deus que rezou e colaborou para 
que pudéssemos realizá-la com êxito. A nossa mãezinha querida o nosso terno agradecimento e pedimos a sua interseção 
para possamos sempre fazer o que Ele nos disser!

Em nome da equipe missionária, o nosso fraterno e afetuoso abraço! 
Cicero Batista.

“E lhes disse: vão pelo mundo todo, proclamem o evangelho a toda criatura”. 
Mc 16, 15.

MISSÃO
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Entre os dias 20 e 30 de julho, vivemos em nossa Área Pastoral de Sucesso, a Festa de nossa Padroeira Nossa Senhora do Bom 
Sucesso. O tema MARIA NOS ENSINA A VIVER EM COMUNIDADE serviu de indicativo, todos  os dias, ajudando a gente a 
entender melhor esse nosso jeito de ser igreja. 

Foram dias de muita alegria, provocada pelo encontro diário entre as pessoas que, desde o amanhecer na Oração do Ofício de Nossa 
Senhora cantado pelas ruas até à noite na Celebração da Missa na Igreja Matriz, ajudou-nos a escutar a Palavra de Deus que nos 
ensinava lições práticas de como viver em comunidade, a exemplo de Maria.

Em todos os dias da festa renovamos o exercício da PARTILHA no café comunitário, na oferta e participação do movimento 
financeiro, na alimentação da casa Paroquial, na participação e coordenação das celebrações, etc.

Muito nos alegrou a presença de Padres, Irmãs e Leigos/as de Paróquias da nossa Diocese e, também, de nosso Bispo Dom Ailton.
Todas as Comunidades de nossa Área Pastoral participaram estando presentes e ajudando a animar cada momento.
Agora, terminada a festa, estamos nos preparando para receber representantes das CEBs das Paróquias da Área Centro (Crateús, 

Novo Oriente, Independência, Mons. Tabosa, Tamboril e Sucesso), no dia 19 de agosto, para um dia de estudo em preparação ao 11º 
Encontro Diocesano de CEBs, nos dias 02 e 03 de setembro próximo em Crateús.

FESTA EM SUCESSO
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II Encontro das Pastorais Diocesanas em 2017
Aconteceu no dia 10 de junho de 2017, no auditório do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 

(IFCE), Campus Crateús/CE, o II Encontro das Pastorais Diocesanas do corrente ano. "Os desafios do mundo urbanizado" 
foi o tema que norteou os trabalhos, durante todo o encontro, que contou com a contribuição do Pe. Maurício no 
aprofundamento. Estiveram presentes cerca de 200 representantes das pastorais e grupos das paróquias que compõe a 
Diocese, os quais, depois de acolhidos pelo Padre Géu, participaram de atividades de estudos ligados ao tema, e trataram de 
assuntos e atividades específicos de cada grupo, entre outras. 

Em sua explanação, Pe. Maurício fez uma retrospectiva dos fatos históricos que marcaram a Vida Pastoral da Diocese 
até os dias atuais, balizados por novas tecnologias. As pastorais e grupos se reuniram para discutir a respeito das implicações 
do contexto do mundo urbanizado, perpassado por novos desafios, nos trabalhos pastorais de evangelização, bem como, 
para tratar dos trabalhos preparativos para o 11º Encontrão das Comunidades Eclesiais de Base – CEB's, que terá oito tendas 
com os seguintes temas: 

§ CEBs, Família e relações de gênero;
§ CEBs, Liberdade e pluralismo;
§ CEBs no Bioma Caatinga; 
§ CEBs, Ameaças e cuidados com a vida;
§ CEBs, Cidadania, Ética, Política e Economia;
§ CEBs, Identidade e Espiritualidade das CEBs;
§ CEBs, Habitação, Trabalho e Migração;
§ CEBs, Culturas, Arte e Comunicação.

E, por fim, após a socialização dos principais comunicados, alguns grupos que ainda não são denominados de pastoral 
diocesana, como: Pastoral do Dízimo e Pastoral Carcerária, embora já tenham uma ação concreta em algumas das paróquias, 
fizeram uso da palavra afim de difundir e partilhar sua missão, desafios e atividades com as demais Paróquias da nossa 
Diocese de Crateús.

II Encontro das Pastorais
Diocesanas em 2017
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Os agentes das Pascom's da Arquidiocese de Fortaleza, estarão tomando parte, em um curso de formação sobre 

comunicação que acontece de março a dezembro de 2017, nos auditórios das livrarias Paulinas e Paulus, nos dois primeiros 

sábados de cada mês.  O curso surge de uma iniciativa da Comissão Episcopal Pastoral para Comunicação Social da CNBB 

Regional Ne 1, que em conjunto com a Arquidiocese de Fortaleza e as demais dioceses, criaram a Escola de Comunicação. 

O público alvo desse curso são os agentes de pastorais, movimentos e serviços, sacerdotes, diáconos, religiosos(as) 

e pessoas das comunidades paroquiais. No curso serão oferecidos os seguintes módulos: pascom; comunicação pessoal e 

grupal; metodologia de projeto de trabalho; dia da comunicação; comunicação na catequese; comunicação na liturgia; 

produção textual; rádio; fotografia; produção de vídeos; a arte de falar e educomunicação e trabalhos externos. Os módulos 

estão sendo ministrados por docente com formação social, teológica, filosófica, em letras, informática e outros.

 A Paróquia de Senhora Sant'Ana, de Paramoti-Ce, está sendo representada por 03 membros da Pascom e o pároco da 

cidade, Pe. Fábio Deodato. Os membros relatam sobre a importância do curso e contam um pouco de suas experiências até 

então. Destaca-se a abordagem da historicidade da comunicação na Igreja, a relevância que se deu a metodologia do 

trabalho cientifico e a produção textual, além da abertura dada as opiniões dos alunos para que haja essa troca de 

experiências. Outro ponto ressaltado pelos membros é o fato do curso oferecer um maior preparo para os agentes de pastoral 

na transmissão da Boa Nova, que é Cristo, além de fazer da internet, das redes sociais e demais meios de comunicação 

parceiros eficazes na evangelização. Por fim, os alunos de Paramoti desejam chegar ao fim do curso com uma boa bagagem 

de conhecimento e experiência, a fim de disseminar essa ideia em sua paróquia. 

Por: Victor Ferreira, Samara Oliveira, Matheus Almeida e PE. Fábio Deodato (alunos da Escola de Comunicação)

EXPERIÊNCIA DA PASCOM DE PARAMOTI
NA ESCOLA DE COMUNICAÇÃO 

A Escola de Comunicação é uma iniciativa da Comissão Episcopal Pastoral para a 
Comunicação Social da CNBB Regional Ne 1, que tem como objetivo a formação 
contínua dos diversos agentes de pastoral e todos os que pretendem atuar na Igreja, na 
busca de melhor anunciar a Palavra de Deus.

O início da formação deu-se no dia 04 de março do ano em curso com uma aula 
inaugural realizada no auditório da Livraria Paulinas, em Fortaleza, contando com a 
presença de Dom Vasconcelos e da jornalista, Patrícia Silva, Bispo Referencial para a 
Comunicação Social da CNBB Regional Ne 1 e a Coordenadora Pedagógica da Escola 
de Comunicação respectivamente. Na ocasião os convidados abordaram a temática: 
“Igreja e Comunicação, a relação e o elo existente entre estes e o anúncio do 
evangelho”. 

Nos módulos seguintes foram abordados os temas: Pascom à luz do diretório 
nacional de comunicação; comunicação pessoal e grupal; metodologia do trabalho; dia 

mundial das comunicações sociais; comunicação na catequese; comunicação na liturgia e produção textual. 
O conteúdo programático segue-se até dezembro do ano em curso, com oficinas técnicas em diversas áreas da 

comunicação. Os encontros são realizados nos primeiros e segundos sábados de cada mês, de 08h30 até às 11h30, nos 
auditórios das livrarias Paulus e Paulinas, que integram o grupo de parceiros desata instituição de ensino. 

Por: Kelly Maria Silveira, Jhonatan Cassiano e Ismael Alves (alunos da Escola de Comunicação)

A ESCOLA DE COMUNICAÇÃO DO REGIONAL NE 1
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“Recebe por este sinal, o Espírito Santo, Dom de Deus!”

 “Chegamos ao fim de uma etapa, que representa uma caminhada que está sendo percorrida com muita boa vontade, 

fé e amor.

A crisma foi para nós o amadurecimento e fortalecimento da fé, foi reaproximação de Deus, um crescimento 

espiritual. Uma experiência que marcou a vida de todos nós, que nos fez querer estarmos na presença Dele, falar com Ele, 

falar sobre Ele. E o mais importante: nos fez querer permanecermos em Seu caminho.

Durante todo o ano, nós recebemos lições muito valiosas, conhecemos o valor da verdadeira amizade, a importância 

da fé, da oração, da caridade, do amor a Deus e ao próximo. Evoluímos juntos, aprendemos a agradecer pelos pequenos 

milagres que o Senhor opera todos os dias em nossas vidas. E hoje tomamos a decisão para qual nos preparamos durante todo 

esse tempo: Dissemos o nosso sim a Jesus Cristo.

Enfim, foram inúmeros os aprendizados que obtivemos durante todo ano. Mas, agora, é sobre o que está por vir, é 

sobre o compromisso que assumimos com Cristo. O compromisso de caminharmos firmes e fortes na fé cristã, apoiando e 

ajudando dentro da igreja católica, sendo “sal e luz do mundo” e vencendo todos os desafios que vida nos apresenta. Sempre 

com muita fé, esperança e amor.”

Crismados do Grupo da Pastoral da Juventude de Ipueiras – Cidade

No dia 17 de junho de 2017 aconteceu na Paróquia Nossa Senhora da Conceição a celebração da missa do Crisma, 

onde 122 jovens receberam o sacramento da Confirmação, afirmando o compromisso cristão a ser vivido com a igreja. A 

crisma aconteceu no contexto da Visita Pastoral de nosso Bispo Diocesano, Dom Ailton Menegussi, à paróquia de Ipueiras, 

que ocorreu entre os dias 15 e 24 de junho.

Joaquim AC Júnior 

Catequista e Articulador da Pastoral da Juventude de Ipueiras
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A visita proporcionou o contato direto e o 
diálogo do bispo com a sociedade em geral, as 
comunidades e fiéis 

O município de Quiterianópolis recebeu, entre 
os dias 25 de maio e 3 de junho, a visita do bispo 
diocesano de Crateús, Dom Ailton Menegussi. Logo na 
chegada, na tarde do dia 25 de maio, Dom Ailton foi 
recebido com lanche comunitário, na Praça da Imaculada 
Conceição e em seguida, seguida celebrou uma missa, na 
Igreja Matriz. 

Duran t e  t oda  a  e s t ada  do  b i spo  em 
Quiterianópolis ele buscou se aproximar ao máximo das 
comunidades, dos fiéis e vivenciar as dificuldades, assim 
como conhecer as conquistas do povo quiterianopolense. 

O bispo visitou as nascentes do Rio Poti, 
situadas na região da Vila de Santa Maria, participou da 
Feira da Agricultura Familiar, no dia 26 de maio, e sentou 
com professores das redes Estadual e Municipal e com 

animadores da Paróquia de Quiterianópolis. O pastor também visitou o Hospital da Cidade, escolas, doentes e teve um 
momento com autoridades políticas, na Câmara Municipal, no dia 1º de junho. 

Para levar as ações da Diocese até as localidades mais longínquas, celebrou missa nas comunidades de Santa Rita, 
São Francisco, Cruz, São Pedro, Bom Princípio, Dormideira (Tauá) e Barra dos Ricardos. 

Dia 2 de junho, na Igreja de Nossa Senhora de Aparecida, bairro Alto Brilhante, Dom Ailton celebrou missa com o 
sacramento do Crisma para 47 jovens. O momento foi prestigiado por fieis da Sede e comunidades do interior do Município. 

Para o pároco de Quiterianópolis, padre Ermínio José, a visita pastoral com a presença de Dom Ailton é um marco 
significativo para esta Paróquia e veio fortalecer e ajudar os fiéis, além de também esclarecer o posicionamento da Diocese 
com relação aos trabalhos pastorais desenvolvidos nas paróquias. Conforme o Padre, o intuito do bispo também é 
desenvolver uma convivência, conhecer mais de perto a realidade de cada paróquia e assim poder saber como são acolhidas 
as propostas da diocese pelas comunidades. 

“A visita trouxe muitas coisa boas para nós tanto no sentido espiritual, pastoral e organizacional. Durante toda essa 
visita houve uma aproximação maior e o povo pôde conhecer, mais de perto, o nosso Pastor. Em todos os momentos, foi feita 
a luz da Palavra de Deus e da partilha de dons”, ressaltou padre Ermínio. 

PASCOM QUITERIANÓPOLIS: A COMUNICAÇÃO
A SERVIÇO DA EVANGELIZAÇÃO 

DOM AILTON MENEGUSSI REALIZA
VISITA PASTORAL EM QUITERIANÓPOLIS
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A Pastoral da Comunicação (PASCOM), da Paróquia 
Nossa Senhora da Imaculada Conceição de Quiterianópolis tem 
desempenhado trabalho de articulação entre as pastorais, 
Paróquia, Diocese e sociedade civil a fim de promover ações de 
evangelização. Essas ações são desenvolvidas por meio de 
ferramentas como programa de Rádio, Internet e publicações em 
revista. 

Aos domingos, a Pastoral apresenta programa de rádio 
numa combinação de louvor, catequese e Celebração da Palavra 
e da vida missionária do Povo de Deus, onde música e fé se 
fundem. Ainda em processo de crescimento e fortalecimento na 
missão a PASCOM conta com um grupo pequeno de membros, 
porém grande nos esforços, na dedicação e no fervor 
missionário. 

Assim, a PASCOM de Quiterianópolis segue sua missão de Proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, por meio do 
serviço, do diálogo, do anúncio e do testemunho de comunhão, promovendo a dignidade humana, renovando a comunidade, 
formando o povo de Deus e participando da construção de uma sociedade justa e solidária.



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

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

ASSADO DE MACAXEIRA

Ingredientes: 2 xícaras de macaxeira cozida; 2 ovos; tempero a 
gosto; ¼ xícara de óleo; ½ xícara de queijo picadinho.
Modo de preparo: Amasse a macaxeira e acrescente os outros 
ingredientes. Unte um pirex, coloque todos os ingredientes e 
leve ao forno.

RECEITA DE ALUÁ

 
Ingredientes: 1 kg de milho vermelho seco; 3 raízes de 
gengibre; 1 rapadura; 4 litros de água; 
Modo de preparar: Torrar o milho e pisar com o gengibre; 
Colocar a mistura no saco e colocar numa vasilha com a água. 
Misturar a rapadura ralada na água. Deixar curtir por duas 
semanas.

PUDIM DE ABOBORA

Ingredientes: ½ quilo de abóbora; 1 pitada de sal; 1 e ½ xícaras 
de açúcar; 1 xícara de leite; 1 xícara de creme de leite; 3 
colheres (sopa) de maisena ou farinha de trigo; 4 ovos; 1 colher 
(chá) de raspa de limão.
Modo de preparo: Cozinhe a abobra com um pouco de água e 
sal. Bater no liquidificador a abobora com o açúcar; leve de 
volta ao fogo; quando ferver, junte os demais ingredientes 
batidos no liquidificador e deixe ferver 5 minutos. Despeje em 
forma untada com açúcar caramelado e asse em forno quente.

XAROPE DE CEBOLA

O xarope de cebola também é empregado no tratamento da 
bronquite asmática. 
Ingredientes: uma cebola grande, suco puro de dois limões, 
meia xícara de açúcar mascavo e duas colheres de mel. 
Modo de Preparo: Corte a cebola em rodelas e junte com o mel, 
depois adicione o suco de limão e o açúcar mascavo. Após 
misturar tudo, tampe o recipiente com um pano e deixe 
descansar durante um dia inteiro. Coe e está pronto o xarope. 
Como Tomar: Uma colher do xarope três vezes ao dia.
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Liturgia – mês de agosto (mês vocacional) e Setembro (mês da Bíblia)
O mês de agosto, na igreja do Brasil, celebra-se o mês vocacional. Claro que em todos os tempos da nossa vida, somos convidados a rezar 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LITURGIA
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Família, uma luz para
a vida em sociedade 13 a 19 de agosto

Semana Nacional da Família


