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A Paróquia Cristo Rei tem como missão ser ponte – aproximação de 

todas as pessoas a Deus. O mais importante para nós é ajudar que cada 

pessoa não se sinta sozinha e, melhor ainda, que cada uma sinta que é 

amada por Deus e pelo seu Filho Jesus Cristo. Todo o esforço nosso como 

jesuítas é ajudar que cada fiel encontre aconchego. Por isso, é uma 

paróquia missionária mesmo estando com as portas do templo 

fechadas. Através da internet e da força de vontade dos paroquianos e 

paroquianas, conseguimos manter firme o nosso propósito de fazer 

 Sejam criativos, cada coordenador ou coordenadora é como pastores e pastoras de 

suas ovelhas, por isso reúnam as suas equipes de coordenação e não percamos o ânimo. 

Subam os telhados através da internet e anunciem o Evangelho sem medo. Temos dois 

meses muito ricos, o mês da Bíblia e o mês da missão. Vamos animar! Conto com a 

criatividade de cada um e de cada uma, estarei disponível para discutir cada programa.

 o nosso propósito de fazer Jesus estar pertinho de quem sofre. O mês vocacional foi para nós 

uma grande oportunidade de valorizar e fazer com que cada um descobrisse que tem seu papel 

na Igreja de Cristo. Por isso, hoje, desejo, como deseja o Papa Francisco “deixa que a graça do teu 

batismo frutifique em um caminho de santidade. Deixa que tudo esteja aberto a Deus e, para 

isso, opta por Ele, escolhe Deus sem cessar”. (Gaudete et Exsultate n. 15).  A distância presencial 

nos afeta, mas somos testemunhas do quanto o evangelho frutificou em cada casa, em cada 

grupo pastoral ou movimento através dos encontros virtuais. Não percamos o ritmo, há muito 

mais coisas por fazer. Por isso, conclamo cada membro das pastorais e movimentos, que 

incentive seus coordenadores a continuar oferecendo atividades virtuais para formação, 

partilha, oração, cultura e lazer. Para os meses de setembro e outubro, peço que cada 

coordenador apresente à secretária paroquial o seu programa virtual de atividades. 



CELEBRANDO O MÊS DE SANTO INÁCIO DE LOYOLA 

 Mês de julho é importante para a Companhia de Jesus e para aqueles que vivem da 

espiritualidade inaciana, pois é dedicado ao seu fundador, Santo Inácio de Loyola. Diante do 

contexto atual, as atividades aconteceram de modo virtual.

 Foram proporcionadas “lives” importantes que nos apresentaram a Espiritualidade 

Inaciana com destaque para as preferências apostólicas universais. Confira o que aconteceu em 

nossa paróquia para celebrar esse mês especial para os jesuítas.

 No dia 15 de julho, tivemos uma 

reunião da família Inaciana do Ceará, 

com a participação do Pe Laércio Sj, 

CVX, SIES, CIJ e algumas religiosas de 

Espiritualidade Inaciana. Reunião 

muito proveitosa, onde tivemos a 

oportunidade de partilhar experiências 

e planejar ações.

 Foi realizado entre os dias 28 e 30 

de julho o Tríduo de Santo Inácio de 

Loyola. A celebração foi organizada e 

conduzida em parceria pelo Serviço 

Inaciano de Espiritualidade (SIES), pela 

Comunidade de Vida Cristã (CVX) e pelo 

Centro MAGIS Inaciano da Juventude     

(CIJ). Em razão do distanciamento 

social necessário para o combate ao 

COVID-19, o Tríduo foi realizado de 

forma virtual e transmitido pelas redes 

ENCONTRO DA FAMÍLIA INACIANA

TRÍDUO A SANTO INÁCIO

 Paróquia Cristo Rei e do CIJ. O primeiro dia animado pelo SIES teve como tema "Inácio, homem 

dos grandes desejos"; o segundo dia, conduzido pela CVX, refletiu sobre "Inácio, homem do 

discernimento"; já o terceiro dia, com a participação do CIJ, trouxe o tema "Inácio, homem de 

missão". O subsídio que orientou o Tríduo foi elaborado e publicado pelo Programa MAGIS 

Brasil.



TESTEMUNHOS DE QUEM VIVENCIOU A

EXPERIÊNCIA DOS EXERCÍCIOS ESPÍRITUAIS

 A experiência inaciana entrou em minha vida numa manhã de 

oração no SIES. Posteriormente, praticando os Exercícios Espirituais 

na modalidade de EVC (Exercícios da vida cotidiana), foi uma chave 

de mudança de vida, uma reordenação dos sentimentos e ações. 

Cada acontecimento de Jesus foi uma âncora para curar minhas 

fragilidades e fazer brotar meus potenciais. Hoje, encontro-me numa 

pré-comunidade CVX (comunidades de vida cristã), como eterna 

caminhante, procurando Cristo em todos os acontecimentos, em 

especial nos encontros com as pessoas. 

Aline Gomes

 Tive a oportunidade de conhecer os Exercícios Espirituais em 

2015, numa visita ao Mosteiro dos Jesuítas em Baturité/CE. Nos 

Exercícios Espirituais, nos encontramos consigo mesmo e com Deus! 

E era disso que eu precisava naquele momento. Como o próprio 

Santo Inácio disse “não é o muito saber que sacia e satisfaz a alma, 

mas o sentir e saborear as coisas internamente”. Hoje já me 

reencontrei e posso dizer que os Exercícios Espirituais foram 

essenciais para que isso acontecesse. Além disso, foi um meio para 

que eu tivesse vários encontros pessoais com Deus, mas continuarei 

sempre em busca de autoconhecimento e de discernimento, para 

saber qual a vontade de Deus para a minha vida, a fim de mais amá-

Lo e serví-Lo.

Heloísa Melo



 O Serviço Inaciano de Espiritualidade (SIES) da 

Paróquia Cristo Rei tem como missão principal a 

evangelização por meio da promoção integral das pessoas 

tendo os Exercícios Espirituais de Santo Inácio como 

referencial. O SIES promove cursos, palestras, grupos de 

reflexão, retiros, momentos de oração,  prática dos 

exercícios espirituais e acompanhamento espiritual de 

forma a promover crescimento humano e espiritual à luz 

da fé cristã.

    Zuleica Mitoso 

Nossas raízes históricas remontam a 1540, quando os 

primeiros leigos se aproximaram de Inácio e seus 

 Quem somos? O que somos? A Comunidade de 

Vida Cristã (CVX) é uma comunidade formada por 

homens e mulheres, cristãos leigos chamados à 

vivência da espiritualidade inaciana em nossa vida 

cotidiana.

Ana Maria Andreazza (membro da CVX Fé e Vida, de Fortaleza-CE)

 A ESPIRITUALIDADE INACIANA A SERVIÇO

SIES

CVX

companheiros, atraídos por sua espiritualidade e ao chamado de colaborar na missão. Somos 

uma Comunidade Mundial, constituída de uma rede de pequenas comunidades em nível local, 

regional e nacional, presentes nos cinco continentes em mais de sessenta países.

Na CVX, vivenciamos três dimensões: espiritual, 

comunitária e apostólica. Os Exercícios Espirituais (EE) 

são o centro da dimensão espiritual e, por meio do 

silêncio e da oração, buscamos discernir toda a vida 

pessoal e comunitária, sendo enviados e apoiados em 

nossa missão, para mais amar e servir.



“Amados e chamados por Deus” é o tema que inspira e faz 

reconhecer que cada ser humano é amado por Deus, chamado pelo 

Pai e enviado a viver de forma plena a vocação, como cristão, de 

diferentes maneiras, na própria Igreja e sociedade. O lema escolhido 

foi “É precioso aos meus olhos. Eu te amo” (Is 43, 1 – 5)

Acompanhe em nosso canal no “youtube” alguns vídeos 

relacionados às vocações.

Na CVX, vivenciamos três dimensões: espiritual, comunitária e 

apostólica. Os Exercícios Espirituais (EE) são o centro da dimensão 

espiritual e, por meio do silêncio e da oração, buscamos discernir 

toda a vida pessoal e comunitária, sendo enviados e apoiados em 

nossa missão, para mais amar e servir.

NOTÍCIAS IMPORTANTES

 Em uma data significativa, 31 de julho, dia de 

santo inácio de loyola, foi  lançado o novo site da 

Paróquia Cristo Rei. O lançamento ocorreu por meio 

de uma “live”. A equipe da pascom juntamente com o 

pároco Pe. Laércio puderam explanar as infomações 

contida no site e o que as pessoas poderão encontrar 

ao acessá-lo. Com um site totalmente reformado e 

dinâmico, o casal Frandberto e Rosângela contou o que sentiu em poder colaborar na missão: 

“foi uma alegria muito grande contribuir na construção do site. Tudo foi feito com dedicação e 

amor. Uma construção coletiva” enfatizou Rosângela. 

 Através da nova plataforma digital, as pessoas terão acesso aos horários das missas, ao 

evangelho do dia, eventos e atividades das pastorais e movimentos, além de poder entrar em 

contato com as mídias sociais da paróquia, como também navegar por outros âmbitos da igreja 

do brasil. Os paroquianos agradecem a trabalho desenvolvido pela pascom e que seja mais um 

meio de evangelização.



“Eu e a Minha Casa Serviremos ao Senhor” Js 24,15

A Semana Nacional da Família SNF2020 foi aberta na celebração da missa presidida pelo Pe. 

Diogo Costa SJ, no dia 9 de agosto: o domingo em que se celebra a vocação familiar. Naquele 

mesmo dia, houve a “Live do Inacinho” como serviço de continuada catequese infantil. Durante 

a semana, seguiram-se eventos transmitidos pela internet, integrando todos os grupos e 

subgrupos que estão agregados em nossa pastoral. Na segunda-feira, tivemos o Terço da 

Família, seguido de duas “Lives” Formativas (na terça-feira sobre o apoio à catequese na família e, 

na quarta-feira, sobre o desafio da pandemia nas famílias; na quinta-feira, um show com os 

cantores da paróquia; na sexta-feira, uma adoração ao Santíssimo Sacramento sob a condução 

do Pe. Laércio Lima SJ e, no sábado, como gesto concreto, coleta de doações em sistema 

“DriveThru”, arrecadando 250 cestas com segurança e responsabilidade diante do Isolamento 

Social em vigor. Todos os eventos estiveram em sintonia com os dois subsídios da Coordenação 

Nacional da Pastoral Familiar do Brasil. 

PASTORAL FAMILIAR PROMOVE E CELEBRA

A SEMANA NACIONAL DA FAMÍLIA

Raphaela e Thiago Sobral (Coordenadores da Pastoral Familiar)



Girlane Couto de Sorteio dia 11/07 - 

Oliveira, Lia Gondim Araújo, 

Francisco José Cardoso Cruz, Lygia 

França de Souza, Maria de Lourdes 

Cysneiros de Morais, Francisca 

Teresa Saboia, Flávia Roberta 

Bruno Teixeira e Maria Lucia Soares.

Sorteio dia 25/07 - Alexandre de 

Mendonça Aires, Marcos Antônio 

Moraes Lima, Maria de Fátima 

Moreira Rebouças, Francisco 

Antônio Pessoa Lima, Ana Edite de 

Araújo e Francisca Maria de Sousa.

Contemplados no mês de julho:

Sorteio dia 18/07 - Maria de Fátima 

Silva Coelho, Maria de Lourdes 

Olímpio, Ana Lúcia de Bittencourt 

Vieira, Liara Lima Nogueira 

Monteiro, Yara de Almeida Vieira e  

José Celio Costa Júnior.

Sorteio do Mês Agosto - Maria de 

Fátima Nepomuceno Nogueira, 

Ivan Santos de Queiroz e Maria 

Giselia Pinheiro Feitosa

O DÍZIMO E SUA DIMENSÃO PASTORAL

 Mesmo afastados fisicamente, continuamos 

conectados pela tecnologia. Agradecemos aos 

dizimistas que continuam contribuindo com seu 

Dízimo assiduamente e convidamos aos que se 

sintam tocados a contribuir e colaborar com as obras 

de nossa Paróquia. Qualquer dúvida, é só entrar em 

contato pelo WhatsApp no número (85) 9608.1204

 Durante o mês de julho, tradicionalmente 

dedicado aos Dizimistas, a Pastoral do Dízimo em 

parceria com a PASCOM promoveu uma campanha 

na qual falou sobre o trabalho da Pastoral, apresentou 

alguns conceitos e exemplo práticos sobre as 

dimensões do Dízimo e aproveitamos a oportunidade 

para presentear nosso dizimistas ativos com sorteio 

em todas as missas de fim de semana.

Como atividade interna da Pastoral, os Agentes 

receberam um workshop on-line da Arquidiocese de 

Fortaleza promovido no dia 22 de agosto pela 

ferramenta Zoom. O encontro teve como objetivo a 

continuidade na formação dos Agentes do Dízimo de 

todas as paróquias de Fortaleza e reuniu cerca de 60 

Agentes. Temas como Evangelização e Dízimo, os 

desafios da pastoral e como superar as barreiras foram 

compartilhados na formação.

DÍZIMO É PARTILHA! 



ESPAÇO DE VOCAÇÃO E MISSÃO

 CNBB coloca Comissão para a Ação Missionária 

e Cooperação Intereclesial à disposição do Bispo 

brasileiro de Pemba, em Moçambique.

Região Episcopal de São José promove a semana do 

catequista com eventos virtuais.

Arquidiocese de Fortaleza

 Conselho Episcopal Pastoral da CNBB (Consep) 

escolhe “Educação” como o tema da CF 2022 

Integram o Consep da CNBB, os quatro bispos da 

presidência da entidade e os 16 bispos que presidem 

as suas comissões episcopais pastorais.



Rezemos a oração jubilar

Sabemos e sentimos a tua presença nos conduzindo e 

orientando durante os 90 anos da nossa Igreja Cristo 

Rei. 

Te pedimos hoje a graça de continuarmos em tua 

presença, buscando e encontrando a tua vontade em 

tudo o que fizermos.

Senhor Jesus Rei Eterno

Dai-nos coragem e disposição para te servir nos 

sofredores do mundo atual. 

Que a tua Palavra e a o teu Espírito nos conduzam 

sempre na alegria e na missão, amém. 

Email: 

secretaria@paroquiacriatoreice.

com.br

Fale Conosco

Tel.: (85) 32316600

Secretaria Paroquial

Whatsaap: (85) 996081204

Colaboradores nesta edição: Adriana Barros, 

Aline Gomes, Ana Maria Andreazza, Geovane de 

Castro, Heloísa Melo, Monica Beatriz, Raphaela e 

Thiago Sobral, Zuleica Mitoso.

Fotos: PASCOM e paroquianos
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