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Deus seja louvado por tanta generosidade. Agradeço em nome de todos os paroquianos e jesuítas. 

Todos estes esforços são para que a nossa Paróquia possa continuar servindo mais e melhor ao povo de 
Deus. A nossa Campanha Solidária está sendo um sucesso. Já arrecadamos quase 100 mil reais. Com este 
dinheiro já ajudamos as pastorais arquidiocesanas: A Pastoral do Povo da Rua e a Pastoral do Migrante. Já 
ajudamos outras entidades da Igreja que também trabalham com pessoas carentes. 

Aproveito para parabenizar todos os dizimistas, pois estamos no mês de Julho que é o mês de vocês. 
Agradeço a dedicação de cada membro desta pastoral que é tão importante para nós. 

Nada disto seria possível sem a ajuda preciosa do grupo de voluntários(as) que muito generosamente fazem 
esta campanha acontecer. Agradecemos as doações e os alimentos doados por tantas pessoas aqui para a Igreja. 
Isto tudo nos deixa em paz, pois sabemos que estamos fazendo o que deveria ser feito. Este é o verdadeiro sentido 
de sermos batizados, igreja, irmãos e irmãs. 

IGREJA DE CRISTO REI: UM JUBILEU DIFERENTE

Palavra do Padre.

Não poderíamos deixar de celebrar esta data tão importante. Como vocês estão 
acompanhando durante este ano, algumas atividades estão sempre lembrando e 
trazendo ao coração e à memória estes 90 anos de serviço dos Jesuítas aqui nesta 
parte da cidade.

A pandemia nos forçou ao isolamento, mas não à indiferença com os irmãos. Por isso, 
queremos agradecer a todos que estão devolvendo o seu dízimo e/ou colaborando 
com a nossa campanha solidária. 

Pe. Laercio Lima, SJ
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O trabalho tem sido conduzido por voluntários(as) da paróquia, que doam carinhosamente o seu tempo e os 
recursos que lhes cabem, a fim de atender os moradores de rua. Este serviço acontece às segundas, quartas e 
sextas-feiras, nas diversas praças e locais no centro da cidade, onde estes irmãos podem ser encontrados como, 
por exemplo, na Praça Coração de Jesus, Praça do Ferreira, Praça do Tribunal de Justiça, Praça do Carmo, Praça 
da Sé e calçadão da avenida Tristão Gonçalves, próximo à Igreja São Benedito. Excepcionalmente, às quartas-
feiras, as doações têm procurado atender as populações de outros bairros carentes, como Pirambu, Titanzinho, 
Granja Portugal, dentre outros.

Afirmam que se sentem tocados quando se veem ao lado deles e ouvem seus muitos relatos de gratidão, 
trazendo, assim, um novo olhar para estas vidas e testemunham o encontro com o Senhor na ajuda a estes irmãos 
necessitados.

A paróquia Cristo Rei, em meio à pandemia, tem sido uma presença providencial na vida de muitos irmãos, 
atendendo ao apelo do Papa Francisco, que pede que sejamos uma Igreja em Saída. 

A ação tem sido realizada três vezes por semana, ao final da tarde, com a distribuição de refeições, que são 
custeadas graças às doações financeiras realizadas através da Campanha Solidária Cristo Rei. As mesmas são 
preparadas em parceria com o restaurante Sintonia Carioca. Além das refeições, também é distribuída água 
mineral, gentilmente doada pela Naturágua. 

Os(as) voluntários(as) confirmam a situação de necessidade em que se encontram estes irmãos e reforçam a 
importância deste serviço, colocando-se sempre mais à disposição.

O trabalho solidário é realizado junto ao povo de rua, povo este que vive sem teto e sem chão, com dificuldade 
de acesso à saúde pública. Diante desta situação que o mundo enfrenta, tentamos amenizar a fome destes irmãos 
já tão necessitados. 

CAMPANHA SOLIDÁRIA CRISTO REI - MARMITAS

Raquel e Hélio Frederico
voluntários na distribuição de cestas

Distribuição de marmitas
no Centro de Fortaleza.
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A seguir, todas as doações que fizemos concretamente nestes meses de março a junho:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MARÇO ATÉ JUNHO
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Vivemos um momento novo. Encontramo-nos no meio de uma pandemia que nos obrigou a ficarmos 
distantes fisicamente. 

Agora em julho, mês dedicado ao Dízimo, teremos alguns momentos em que conversaremos mais sobre os 
seguintes temas: explanação sobre as 4 dimensões do Dízimo (religiosa, eclesial, missionária e caritativa); a 
importância de ser dizimista e a prestação de contas das nossas atividades realizadas no período da quarentena. 
DÍZIMO É PARTILHA!                                                                                               

No entanto, a Luz venceu as trevas. A reclusão fez-nos repensar como cristãos, e a solidariedade aflorou mais 
forte em cada um de nós. A caridade aproximou-nos e mostrou-nos, na prática, como ser igreja em saída.

A Pastoral do Dízimo agradece imensamente o gesto concreto de seus dizimistas que continuaram 
colaborando. Quer agradecer, também, àqueles que estavam sem contribuir e retornaram. Também quer convidar 
a todos que se sentirem tocados a compartilhar com os mais necessitados.

É como nosso pároco Pe Laércio sempre enfatiza: "Nossa Campanha Solidária continua!". 

PASTORAL DO DÍZIMO

Adriana Barros - Coordenadora
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O Tapete é um elemento tradicional nas Celebrações de Corpus Christi em diversas Igrejas católicas 
brasileiras. Idealizado para enobrecer a passagem do Corpo de Cristo, também possui uma importância vital para 
a interação e para a cooperação da comunidade paroquial, já que a sua elaboração conta com a participação e 
com o serviço de membros de todas as pastorais, equipes e movimentos, além de embelezar a igreja. 

As cores e os símbolos, embora restritos, faziam alusão à realeza de Cristo (Coroa), ao Santíssimo 
Sacramento (Ostensório com o Corpo de Cristo) e à Companhia de Jesus (Brasão com IHS). Dentre os materiais 
utilizados, citam-se a serragem tingida manualmente, pedras e areias coloridas, tecidos, EVA, glitter, isopor e cola.

Considerando o isolamento, os trabalhos de confecção foram realizados entre os dias 05 a 09 de junho e 
contaram com o serviço de apenas seis paroquianos por escala e por turno, devidamente protegidos com máscara 
facial, luva e álcool gel, estes dois últimos disponibilizados pela Paróquia.                                                                    

Diante das benesses advindas da sua confecção, a Paróquia Cristo Rei incorporou o Tapete em suas 
Celebrações, e a cada ano esta arte apresenta um brilho diferente e especial, considerando os desdobramentos 
dados pelos missionários para melhor representar o tema proposto.

Mesmo diante das dificuldades apresentadas por conta da pandemia, a Paróquia, no auge da data 
comemorativa de 90 anos, entendeu não somente por dar continuidade a esta tradição, mas por acrescentar o 
Amor em forma de Solidariedade. O Tapete Solidário teve como principais características a singeleza, a unicidade 
e a solidariedade, predicados que muito bem representam Cristo e a igreja idealizada pelo nosso Salvador.

TAPETE CORPUS CHRISTI

Talita Amaro                                                            
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Em maio, fizemos a tradicional Coroação de Nossa Senhora com um vídeo publicado no Youtube da 
Paróquia. Fizemos também um concurso que premiou os altares mais bonitos em homenagem a Nossa Senhora.

Aos domingos às 10h, adicionamos as atividades virtuais a Live do Inacinho pelo Instagram, em que tivemos 
um momento de evangelização e um outro momento em que as crianças interagiram com os bonecos 
virtualmente.

As festividades do mês de junho tiveram destaque, e os santos do mês foram homenageados pelas crianças 
que fizeram suas apresentações para a rede social Instagram. 

Continuamos em nossa missão de catequizar com alegria e de forma lúdica. 

No mês de abril, publicamos vários vídeos em que os bonecos (Inacinho, Ritinha, Vovô e Cidinha) orientavam 
as crianças sobre o COVID-19, como rezar em família, do carinho virtual com os familiares.

A Equipe Missa com Crianças, mesmo neste momento de isolamento social, não ficou parada. Iniciamos 
várias atividades virtuais de evangelização e catequese.

No mês de junho, participamos da montagem do tapete de Corpus Christi. Desenvolvemos uma atividade nas 
redes sociais em que as crianças publicavam desenhos que demonstrassem o que entendiam a sobre Corpus 
Christi. 

MISSA COM CRIANÇAS

Aline Pinho – Coordenadora     
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O Serviço Inaciano de Espiritualidade (SIES) é um espaço onde se trabalha, vivência e divulga a 
Espiritualidade de Santo Inácio de Loyola, através dos Exercícios Espirituais, no âmbito da Paróquia Cristo Rei.

Mensalmente no Youtube, no canal da paróquia TV CristoRei_Canal 90, você tem a oportunidade de se 
aprofundar na espiritualidade inaciana com momentos de reflexão preparados pela equipe do SIES. 
Inscreva-se no canal para receber as notificações.                         

Sendo assim, temos momentos diversos para oferecer às pessoas da paróquia e a todos que nos procuram, 
tais como: a) manhãs de oração; b) exercícios na vida cotidiana (EVC): feitos na vida cotidiana, sem a necessidade 
de se afastar do ambiente onde vive; c) acompanhamento Espiritual de pessoas que necessitam e procuram o 
SIES; d) participação em retiros de fins de semana no CIJ e no Mosteiro dos jesuítas em Baturité, dia de oração no 
sítio Montevidéu dos jesuítas e semanas de oração acompanhada. Neste mês de julho, teremos um encontro da 
família inaciana, ou seja, das comunidades de Espiritualidade Inaciana, em que teremos a oportunidade de 
partilhar e planejar atividades para uma agenda comum e maior contribuição para todos os movimentos de 
espiritualidade Inaciana.

UM CONVITE A UMA VIDA ESPIRITUAL PROFUNDA

Em 29 de Junho, dia em que a Igreja celebra a solenidade de São Pedro, a Paróquia Cristo Rei manifesta a 
alegria pelo aniversário de 91 anos de Pe. Campos. Celebrar a vida é mais que um dom. É uma dádiva da criação 
que vem para cumprir o seu papel como cristão e cidadão. Ao sacerdote. todo o agradecimento pela sua dedicação 
na comunidade paroquial. Pe. Campos é presença fundamental na história dos 90 anos da paróquia. Que seu 
caminhar seja sempre premiado com a presença de Deus, guiando seus passos.

NOTÍCIAS

 PE. CAMPOS, SJ COMPLETACOMPLETA 91 ANOS DE VIDA 
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Temos muitos tipos de comemorações especiais. Aniversários de vida, de matrimônio, de sacerdócio. Nestas 
celebrações, comemoramos a vida, a vida com Deus e a vida só para Deus, respectivamente. No dia 06 de julho de 
2020, Padre Laércio de Lima comemora 12 anos de sacerdócio que significa, de forma resumida, viver para Deus.

Vamos voltar um pouco no tempo, e ouvir como foi este momento em Vitória de Santo Antão/PE, pelo 
depoimento da sua irmã Cleide: “A ordenação dele foi na quadra do Colégio Damas, porque era muita gente que 
queria ir. Ele conhecia muita gente, era muito querido. Eu sei que a ordenação foi no Colégio Nossa Senhora das 
Graças, que era o colégio das Freiras”.

O pároco da Igreja Cristo Rei tem como lema servir a Deus, através do olhar humano para o povo. Campanhas 
solidárias, pastorais em atividade, ações sociais, evangelização, acompanhamento de movimentos de casais, 
sem falar nas celebrações das missas, casamentos, batizados, confissões e todas as inúmeras atividades que 
fazem parte da vida de um sacerdote. Acumula, ainda, a função de Secretário para Colaboração, Fé e 
Espiritualidade da Província.

Alguma semelhança com o Padre Laércio dos dias atuais? Provavelmente, ele só triplicou este bem-querer 
pelo bem que faz por onde passa.

NOTÍCIAS

12 ANOS DE ANIVERSÁRIO DE ORDENAÇÃO DE PE. LAERCIO, SJ 

Contudo, percebemos que a sua maior vocação é ajudar a quem precisa. 
Os famintos, os migrantes, os desvalidos, o povo de rua, quem sofre, quem é 
marginalizado é preocupação constante do Padre Laércio que mobiliza toda a 
paróquia para ir em direção ao povo e seguir a Jesus. De longe, identificamos 
que esta é maior vocação do padre que completa 12 anos de sacerdócio.

.

A Paróquia Cristo Rei parabeniza Padre Laércio de Lima, não apenas por 
completar mais um ano de ordenação sacerdotal, mas, principalmente, por 
transformar 12 anos da sua vida em uma completa entrega a Jesus Cristo, que 
reina em seu coração através de atitudes e palavras, e, assim, faz ecoar um 
Deus Vivo nos paroquianos e nos lugares por onde passa
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Todo domingo, às 10h, no Instagram da Missa com Crianças Cristo Rei (@missacomcriancascr), Inacinho te 
espera para uma live animada. O convite foi feito. Então, reúna a família e se liga na melhor live de todas.

.

NOTÍCIAS

“LIVE DO INACINHO”

O canal da paróquia no Youtube já foi lançado. Acompanhem a nossa programação: celebrações, lives, 
momentos formativos e de espiritualidade. 

NOTÍCIAS

TV CRISTOREI_CANAL90
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8) Reforma do banheiro próximo à sacristia;

7) Adaptamos a sala ao lado do auditório Santo Inácio, que fica sobre a sacristia para um novo depósito para a     
Igreja, com uma saída logo atrás do altar principal da igreja através de uma escada de ferro; 

10) Corrigimos parte do teto que estava com infiltração na Igreja;

9) Reforma da sacristia com a construção de novo armário para os utensílios da liturgia, pois o antigo estava 
tomado de cupim;

11) Renovamos a iluminação de LED do alpendre em frente à secretaria;

12) Instalamos porteiro eletrônico no portão que dá acesso à secretaria paroquial.

3) Renovamos o sistema de monitoramento através de câmeras;

5) Telhados para alguns corredores da parte externa da Igreja;

6) Trocamos as calhas que necessitavam ser adaptadas para suportar as chuvas;

4) Colocamos sistema de alarme na administração e na Igreja;

Este tempo de isolamento foi também momento de reformar, criar e de ajustar algumas partes da nossa Igreja, 
tudo isto foi fruto do dízimo dos paroquianos. Vejam a seguir:

1) Construímos quatro novos confessionários;

2) Criamos a biblioteca paroquial e o novo espaço para O SIES (Serviço Inaciano de Espiritualidade) da 
nossa Paróquia, inclusive com ar condicionado;

NOTÍCIAS

REFORMAS NA PARÓQUIA
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Senhor Jesus, Rei Eterno.

Te pedimos hoje a graça de continuarmos em tua presença, buscando e encontrando a tua vontade em tudo o 
que fizermos.

Que a tua Palavra e o teu Espírito nos conduzam sempre na alegria e na missão. Amém. 

Sabemos e sentimos a tua presença nos conduzindo e orientando durante os 90 anos da nossa Igreja Cristo 
Rei. 

Dai-nos coragem e disposição para te servir nos sofredores do mundo atual. 

Em tudo amar e servir para maior Glória de Deus.

REZEMOS A ORAÇÃO JUBILAR 
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