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 A Paróquia Cristo Rei alugou uma 

casa que passou a ser denominada “casa de 

passagem”. O intuito é receber, fornecer 

alimentação, pagamento de água, energia, 

além de orientar profissionalmente e, por 

fim, encaminhar os migrantes para sua 

própria residência. 

 No ano de 2020, a Pastoral do 

Migrante acolheu uma família venezuelana. 

Antes disso, houve uma grande preparação 

para a chegada dos irmãos estrangeiros.

 O mês missionário 2020 tem a vida como ponto central cujo tema é “A vida é missão”, e o 

lema é “Eis-me aqui, envia-me” (Is 6,8). A seguir, conheça um pouco da vida de algumas pessoas 

que servem na Paróquia Cristo Rei colocando sua vida em missão aos mais necessitados.

PASTORAL DO MIGRANTE: A MISSÃO DE ACOLHER

 Em outubro, a Igreja 

Católica celebra o mês 

missionário, que destaca a 

missão de todo cristão de 

anunciar Jesus Cristo e 

também o trabalho de 

tantos consagrados que 

deixaram seus países para 

levar o Evangelho a países 

distantes.



RUBENS E A KOMBI DO BEM: AO ENCONTRO DOS NECESSITADOS

 Um certo dia, alguém doou uma Kombi para o serviço, que a comunidade batizou como 

“Kombi do Bem”. A missão é levar caridade aos cristãos que estão principalmente nas áreas de 

risco e de difícil acesso. Por tudo, Rubens sempre diz: “Obrigado, Meu Deeeeeeeeeus!!!”

 Rubens Ubiratan chegou a Paróquia Cristo Rei em 

1979 com 10 anos de idade. Fez sua Eucaristia no dia 08 de 

dezembro de 1980 e continuou na catequese até hoje. 

Juntamente com uma turma de amigos que também ama 

falar de Jesus, eles têm a missão de encantar as crianças aos 

sábados e domingos. Com 51 anos, é casado com a Meire e 

pai da Lia e da Lívia. Em 1994, era um dos responsáveis pelo 

grupo de jovens JUSC (Jovens Unidos Seguindo Cristo), 

quando começou também a realizar um trabalho na colônia 

de leprosos de Antônio Diogo, em Redenção. Todo último 

sábado do mês, entregava as doações arrecadadas e, com o 

passar dos anos, outras pessoas e instituições também 

passaram a ser atendidas.

 A Paróquia tem se responsabilizado pelo custeio da casa e outras despesas, enquanto a 

pastoral mobilizou-se para auxiliar a família na indicação de cursos e trabalhos. Com a chegada 

de quatro venezuelanos, a Pastoral do Migrante registra sua alegria pela família venezuelana já 

estar adaptada, ao mesmo tempo, que se prepara para receber brevemente outros imigrantes. 



Coordenação Pastoral Familiar

II DOMINGO SOLIDÁRIO

  A Paróquia Cristo Rei, a Pastoral Familiar e os Grupos Pastorais realizaram mais um 

DOMINGO SOLIDÁRIO em prol dos nossos irmãos mais necessitados. A campanha de 

arrecadação começou às 8h e terminou por volta de 20h, após a celebração Eucarística. A venda 

de cestas básicas ao final de cada celebração foi o ponto forte de campanha. Foram doadas por 

nossa comunidade paroquial mais de 92 cestas básicas e arrecadados mais de 235kg de 

alimentos. À proteção de São Francisco de Assis, num clima de alegria, vivemos a realidade do 

servir como instrumento do Senhor, pois é dando que se recebe e é amando que se é amado. 

Papa Francisco nos mostra através de sua recente encíclica "Fratelli Tutti" que somos todos 

irmãos. Em nome da Pastoral Familiar, agradecemos a todos que participaram deste momento 

de solidariedade cristã.                                                                                                                       

PASTORAL DO DÍZIMO EM TEMPO DE PANDEMIA

 Nossa Pastoral retomou seu serviço 

presencial nos plantões do Dízimo em 

todas as missas. Agora, estamos logo ali na 

entrada da igreja para acolher com alegria, 

esclarecer dúvidas dos paroquianos, 

receber a contribuição dos dizimistas e 

também cadastrar aqueles que queiram 

fazer parte do movimento de solidariedade.

 Depois de um período separados 

fisicamente, retornamos com muita alegria 

à Casa do Pai para celebrarmos juntos a 

Eucaristia. 



COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA APARECIDA

 A contribuição do Dízimo pode continuar sendo realizada por transferência bancária. O 

comprovante do depósito deve ser enviado através do WhatsApp da Paróquia para atualização 

dos dados junto à Secretaria e à Pastoral do Dízimo. Outro serviço da Pastoral que foi mantido é 

o sorteio mensal de presentes para os dizimistas ativos da paróquia. Neste mês de outubro, os 

contemplados ganharam ícones de Nossa Senhora e de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sigamos 

animados! Mês que vem tem a Festa do nosso Padroeiro. 

Viva Cristo Rei! DÍZIMO É PARTILHA 

 No último dia 12 de outubro, festa de 

Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do 

Brasil, a Dança litúrgica Cristo Rei, com 

toda simplicidade e devido ao isolamento 

social, elaborou uma singela homenagem 

a Nossa Padroeira. Logo após a comunhão, 

Nossa Senhora Aparecida foi coroada 

diante dos paroquianos. Muitas pessoas 

testemunharam como foi valioso aquele 

momento, pois se sentiram amadas e 

protegidas pela nossa padroeira. A missão 

aprendida com esta homenagem a Nossa 

Senhora foi que, apesar de tudo, a missão 

tem que continuar para maior glória de 

Deus e de Nossa Mãe.



FESTA DE CRISTO REI 2020: TODOS IRMÃOS SOMOS IGREJA!

 Também estão previstos momentos sociais que incluem noite de pizza solidária, 

recolhimento de cestas básicas e doações, feijoada solidária, encontro virtual das instâncias 

paroquiais, noite de oração e adoração, noite musical de evangelização, tarde de oração 

inaciana, carreata e fogos após a missa. Fica registrado o convite para a participação dos festejos 

do Padroeiro. 

 No mês de novembro somos convidados a participar dos festejos do Padroeiro Cristo Rei. 

Representa um ano mais que especial, pois é quando a Paróquia Cristo Rei comemora 90 anos 

de Missão Jesuíta em Fortaleza. Para os festejos foram preparadas inúmeras atividades. 

Momentos eucarísticos serão conduzidos por vários sacerdotes ao longo do mês do novembro, 

culminando na Eucaristia Solene de Cristo Rei, no dia 22 de novembro, às 19h, presidida pelo 

Padre Laércio de Lima.



 No segundo domingo de novembro será realizado o 

terceiro domingo solidário. Neste dia, as pessoas poderão 

doar alimentos não-perecíveis, priorizando óleo, feijão, 

açúcar, café e leite. Haverá também a venda de cestas 

básicas. 

NOTÍCIAS IMPORTANTES

 Para comemorar os 90 anos da Paróquia e a festa de 

Cristo Rei, foi lançada a campanha memória virtual para que 

todos publiquem sua foto na rede social Instagram e 

marque a hashtag  #90cristorei

 Será uma noite agradável  e del iciosa para 

comemorarmos juntos os festejos do Padroeiro.

 No dia 7 de novembro, todos são convidados para um 

jantar mais que especial. Além de participar de um delicioso 

rodízio de pizza no restaurante Divina Comida, você ainda 

ajuda os trabalhos sociais da Paróquia, pois 50% da renda 

será destinado a este fim.

MEMÓRIA VIRTUAL CRISTO REI

III DOMINGO SOLIDÁRIO

JANTAR SOLIDÁRIO



Que a tua Palavra e a o teu Espírito nos conduzam 

sempre na alegria e na missão, amém. 

Dai-nos coragem e disposição para te servir nos 

sofredores do mundo atual. 

Sabemos e sentimos a tua presença nos conduzindo e 

orientando durante os 90 anos da nossa Igreja Cristo 

Rei. 

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.

Rezemos a oração a Cristo Rei

Whatsaap: (85) 996081204

Email: 

secretaria@paroquiacriatoreice.

com.br

Fale Conosco

Secretaria Paroquial

Tel.: (85) 32316600
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