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O MOMENTO TÃO ESPERADO CHEGOU

 Após cinco meses de portas fechadas devido 

à pandemia do coronavírus, a Paróquia Cristo Rei 

reabriu para a comunidade. O momento era de 

expectativa para todos. Muitos questionamentos e 

indagações a respeito da retomada das missas, 

mas tudo tem transcorrido com serenidade, e a 

comunidade está retornando, paulatinamente, a 

frequentar as celebrações. Após a autorização para 

o retorno às missas, a Paróquia se preparou para 

atender às normas de segurança propostas pela 

Arquidiocese de Fortaleza.

 Seguindo os critérios de segurança, as missas semanais e nos finais de semana têm sido 

consideradas tranquilas. Os fiéis que foram às celebrações encontraram uma igreja acolhedora e 

preocupada com as ações de segurança, visando ao bem-estar das pessoas. Na entrada da 

igreja, voluntários fizeram aferição da temperatura e disponibilizaram álcool gel para os 

participantes. Em um segundo momento, após o início da celebração, os voluntários 

disponibilizaram novamente álcool gel para quem fosse comungar. Posteriormente, os 

ministros da Eucaristia e o Sacerdote distribuíram as hóstias. Tudo feito com segurança e 

atendendo aos protocolos de saúde.

 Por enquanto, as reuniões de pastorais e encontros de grupos continuam suspensas 

presencialmente, mas continuam ocorrendo de forma virtual.



LITURGIA

 A liturgia também precisou se adequar ao contexto da COVID-19. Orientações 

importantes foram dirigidas ao serviço litúrgico. Dentre as mudanças efetivadas, pode ser 

destacada a redução de ministros da Sagrada Eucaristia (MESC) e ministros da Palavra no 

serviço, que agora estão acomodados de frente ao presbitério. Os acólitos foram dispensados do 

serviço para evitar aglomeração no espaço. A comunhão está sendo distribuída na mão de cada 

fiel. Atualmente, apenas o sacerdote pode ficar no presbitério, de maneira que todas as medidas 

foram tomadas para garantir maior protocolo sanitário no retorno das celebrações.

 Para o pároco, Padre Laércio, que presidiu várias missas nos finais de semana, o retorno foi 

realizado com segurança e dentro da normalidade.

 Para os paroquianos Cleber e Stella Maris, o retorno às missas foi feito com muita paz. 

“Você acredita que o badalar do sino me emocionou? A emoção também foi grande quando 

recebi a Santa Eucaristia, afinal foram seis meses, mas é vida que continua”, afirmou Stella em 

seu depoimento ao comentar a volta da sua participação nas missas. A paroquiana comentou 

que depois de tanto tempo distante da igreja, retornaram à Cristo Rei com tranquilidade. 

Reforçaram, ainda, a excelente celebração do Padre Laércio.



 Para as pessoas que são do grupo de risco, a missa do domingo no horário das 11h será 

transmitida pelo canal da paróquia no Youtube. Mais uma alternativa também para os fieis que 

desejam acompanhar a celebração da paróquia.

DOMINGO SOLIDÁRIO

 As ofertas (coletas) e a devolução do 

dízimo poderão ser entregues na chegada 

ou na saída da igreja nos cofres disponíveis 

na igreja. Os horários das missas foram 

alterados para melhor adaptação à nova 

realidade. Aguarda-se a colaboração da 

comunidade para um bom andamento das 

missas.

 Desde sua concepção, planejamento e organização, o “Domingo Solidário”, representou 

um momento ímpar, de encontro, de alegria e de realização do Amor de Deus. Os momentos 

registrados, através de fotos, filmes, “lives”, traduziram toda a satisfação presente em cada gesto, 

olhar, disposição, disponibilidade, união e amor ao próximo. Como foi prazeroso ver em cada 

paroquiano que ali chegava e realizava a sua doação, a satisfação de saber que estava 

cumprindo o seu dever como Cristão. Sentimos, em cada momento dessa ação, a alegria do 

serviço a Deus, em todos os membros de nossa Pastoral. Finalizamos, assim, mais uma ação 

executada com êxito e cheia de amor ao próximo. Temos a certeza de que iniciativas como o 

“Domingo Solidário” precisam ser uma ação continuada, pois acreditamos que este é o 

verdadeiro caminho.



IGREJA EM SAÍDA

Coordenação da Pastoral Familiar 

 As intervenções realizadas nas vidas das 

pessoas com vulnerabilidades e riscos sociais, 

através de uma “Paróquia em saída,” faz toda a 

diferença. “VIU, SENTIU COMPAIXÃO E 

CUIDOU DELE” 

 Diante do contexto da pandemia, muitas pessoas ainda precisam ser ajudadas. A 

solidariedade da Paróquia Cristo Rei, formada pela sua comunidade, pastorais, funcionários e 

sacerdotes, manteve a ação de contribuir com os mais carentes. A seguir, uma pequena 

“prestação de contas” de todas as doações que foram fruto da campanha solidária. 

Continuamos ajudando famílias com doações de cestas básicas, fraldas geriátricas e 

alimentando quem tem fome com a entrega semanal de marmitas e água mineral. Sua 

contribuição é muito valiosa para mantermos nosso dom de servir.

CESTAS

BÁSICAS

284 cestas básicas

completas e mais

231 kg de alimentos avulsos

FRALDAS

GERIÁTRICAS

56 pacotes de

Fraldas Geriátricas

MARMITAS E

ÁGUA MINERAL

Foram doadas 2300

unidades de marmitas

e 1392 unidades de água

mineral à população de rua.



DÍZIMO E O COMPROMISSO COM A COMUNIDADE

 O Dízimo é uma oportunidade privilegiada 

que exercermos o amor fraterno por meio de gestos 

concretos. Muito mais que um compromisso 

periódico, é a forma de manifestarmos nossa fé 

partilhando o que temos com quem mais precisa. 

Neste tempo de pandemia, pudemos colocar em 

prática a vivência das quatro dimensões do Dízimo: 

a RELIGIOSA, quando entendemos que somos de 

Deus e que tudo a Ele pertence; portanto, quando partilhamos com o irmão, tomamos a 

consciência e o sentimento de pertença. A dimensão ECLESIAL, nos lembra que a igreja precisa 

de recursos para manter seu plano de evangelização e nós, como membros da comunidade, o 

fazemos pelo Dízimo e pelas ofertas. Nesta dimensão, somos corresponsáveis, não somente 

pelas obras e reformas da igreja como, por exemplo, a construção da biblioteca e dos 

confessionários, como também das ações sociais promovidas pela igreja, seja na Pastoral da 

Pessoa Idosa, Pastoral do Migrante, Coral da Paróquia, Campanha Solidária e tantos outros 

movimentos. A dimensão MISSIONÁRIA nos resgata o pedido do Papa Francisco que sejamos 

uma igreja em saída, e que a nossa preocupação não se limite à nossa comunidade. Nesta área, 

nossa paróquia tem trabalhado efetivamente na Campanha Solidária com distribuição de 

cestas básicas, marmitas e repasses para ajudar paróquias menores. Na dimensão CARITATIVA, 

fazemos o que Jesus fez: olhar com amor e nos colocarmos a serviço dos pobres.

Adriana Barros

ENTREVISTA: DANIELA NÓBREGA E A MISSÃO DA SECRETÁRIA PAROQUIAL 

 No dia 30 de setembro, comemoramos 

o dia da secretária paroquial, uma figura 

importante e indispensável no âmbito eclesial. 

Ela é o cartão de visita da paróquia e 

representa a acolhida e direção que a Igreja 

propõe, como também há desafios na sua 

função.



“Hoje entendo que ser secretária paroquial requer de mim um compromisso diário com o 

cuidado e o zelo com tudo que a nossa igreja é e proporciona aos fiéis. O desafio é manter a 

tranquilidade diante de situações que envolvem pessoas e sentimentos que desejam 

seguir”

 Além de desafios, dificuldades encontradas no exercício de sua função que é atender as 

diferentes demandas das pessoas que necessitam de uma orientação e luz para o 

cumprimento dos sacramentos da Igreja: “Sempre peço a Deus que as minhas orientações 

estejam de acordo com a Sua vontade”, expressa.

Caminhando com Papa Francisco

 Agradecida pelo chamado, Daniela entende que 

um cristão tem que ter um propósito firme e certo na 

vida. Assim, ela gratifica em muitos momentos por 

poder colocar em prática o propósito de sua vida, que é 

seguir a Cristo em tudo que faz na vida: “Peço 

diariamente a Graça da sabedoria para conduzir-me no 

meu sim a esta importante função. Só agradeço de ter 

sido chamada primeiro por Deus e depois através do Padre Laércio para está onde estou para 

em tudo Amar e servir.”

 Semanalmente, aos sábados no canal do youtube  

TvCristo Rei_canal 90, somos convidados a refletirmos sobre 

a Exortação Apostólica Evangelii Gaudium – A alegria do 

Evangelho. A série Caminhando com o Papa Francisco traz-

nos uma oportunidade de conhecer este documento que 

faz parte do magistério da Igreja.

NOTÍCIAS IMPORTANTES

Domingo Solidário

 No primeiro domingo de outubro, acontecerá mais um 

evento do Domingo Solidário. Neste dia, as pessoas poderão fazer 

sua doação de alimentos não -perecíveis e roupas para o bazar, o 

mesmo estará funcionando. 



 Para a igreja, o mês de setembro é 

dedicado à Bíblia, que configura um convite 

para nos aproximarmos e termos mais 

intimidade com a Palavra de Deus. Neste 

ano, o tema foi “Abre tua mão para teu 

irmão” (Dt 15,11). O trecho foi retirado do Livro 

do Deuteronômio, que é o quinto e último 

livro do Pentateuco (cinco primeiros livros do 

Antigo Testamento), também conhecido 

como Torá ou Lei sagrada. O Deuteronômio 

trata temas fundamentais para a fé e a 

espiritualidade do povo de Deus.

“Abre tua mão para teu irmão”. Dt 15,11

SETEMBRO: MÊS DA BÍBLIA

 Foi oferecida uma programação de lives formativas com a equipe de espiritualidade 

inaciana sobre o livro do Deuteronômio. Na programação, também teve vídeo com narrativas 

de leitores sobre a Palavra de Deus na vida e no serviço litúrgico e momentos oracionais como a 

Lectio Divina. 

Fomos convidados a aprofundar a leitura deste Livro que foi escolhido este ano para ser 

estudado e vivenciado.



Fonte: Centro Magis Inaciano 

 Aconteceu no Centro Magis Inaciano da 

Juventude, o primeiro encontro presencial do 

grupo de acompanhamento vocacional Inaciano 

(GAVI). Graças aos favoráveis indicadores de 

saúde (atendimento, ocupação de leitos, novos 

casos, óbitos e além de outras estatísticas) foi 

possível realizar este encontro mantendo as 

medidas sanitárias de prevenção do contágio. 

 Este acompanhamento se dá de forma contínua visando a ajudar o jovem a discernir sua 

vocação. Após um período de acompanhamento, e dependendo do discernimento feito, o 

jovem pode ser enviado a uma das missões da Companhia para dar continuidade ao plano de 

candidatos à Companhia de Jesus. Rezemos pelas vocações. 

Fratelli tutti, Francisco assinará a sua Encíclica em 3 de outubro.

 O documento tem o subtítulo "Sobre a fraternidade e a 

amizade social", terceira Encíclica Fratelli tutti (todos irmãos), 

que o Papa assinará, na tarde do dia 3 de outubro, o título do 

último documento que se refere a um valor central do 

Magistério de Francisco, que na noite de sua eleição, 13 de 

março de 2013, se apresentou ao mundo com a palavra 

ESPAÇO DE VOCAÇÃO E MISSÃO

Fonte: VaticanNews 



Rezemos a oração jubilar

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.

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. 

Sabemos e sentimos a tua presença nos conduzindo e 

orientando durante os 90 anos da nossa Igreja Cristo 

Rei. 

Tel.: (85) 32316600

Whatsaap: (85) 996081204

Email: 

secretaria@paroquiacriatoreice.

com.br

Secretaria Paroquial

Fale Conosco

      Comunicando para maior Glória de Deus

Coordenação: Giovanni Colares

Equipe Editorial: Jamille Monte, Mônica Beatriz, 

Rebeka Frota.

Fotos: PASCOM e paroquianos

Pastoral da Comunicação – Paróquia Cristo Rei

Informativo Cristo Rei

Direção Editorial: Pe. José Laércio 

Colaboradores nesta edição: Adriana Barros, 

Daniela Nóbrega, João Carlos, Mary Anne Libório, 

Raquel e Hélio Frederico.

Tiragem: edição virtual

Em tudo amar e servir.
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