
 

 

 

 

Editorial 
 

Caríssimos (as) leitores, 
 
Os meses de abril, maio e junho trouxeram experiências marcantes que nos levam a uma 
certeza: Cristo é a luz do mundo que ilumina nossa vida marcada por alegrias, 
tristezas e desafios. Neste período, celebramos e vivenciamos o tempo pascal, que 
continua até a solenidade de Pentecostes em que o Espírito Santo se manifesta sobre os 
apóstolos e sua mãe Maria Santíssima.  
 
Em nível mundial, somos convidados a saborear a vida de Santo Inácio de Loyola, 
fundador da companhia de Jesus e o seu legado deixado: os Exercícios Espirituais. 
Ferido na batalha de Pamplona, em 20 de maio de 1521, Santo Inácio teve sua vida 
transformada, daí inicia seu processo de conversão. Neste momento, em que comemora-
se os 500 anos da conversão de Santo Inácio de Loyola, nós viveremos diversos 
momentos no Ano Inaciano que é um evento da Companhia de Jesus iniciado em 20 de 
maio de 2021 e que seguirá até 31 de julho de 2022. 
 
 

 
 
        



 

 

 

Palavra do Pároco: Pe. Acrízio Sales, SJ 

 

                                        

Estimados(as) paroquianos(as), 
 
No dia 22 de abril de 2021, festa de 
Nossa Senhora, Mãe da Companhia de 
Jesus, fui empossado pároco desta 
paróquia pelo Bispo Auxiliar D. Valdemir. 
Muitos de vocês já me conhecem, por 
distintas ocasiões, mas acredito que 
muitos outros não tiveram esta 
oportunidade. Por isso, acho ser 
oportuno fazer-lhes uma rápida 
apresentação para que saibam com 
quem irão conviver e trabalhar nos 
próximos anos, nesta querida paróquia 
do Cristo Rei. 
 
Nasci na cidade de Tamboril, Ceará, e 
vim estudar em Fortaleza desde os 14 
anos de idade. Aqui fiz os estudos de 
ensino básico e médio no colégio Santo 
Inácio e, depois, entrei na Universidade 
para cursar Economia na UFC. Depois 
de um ano de trabalho como graduado, 
entrei para o noviciado dos jesuítas. 

Concluída a formação básica de jesuíta, fui ordenado na Paróquia do Bairro Mondubim. 
Trabalhei lá por dez anos não seguidos, porque depois dos três primeiros anos, tive que 
concluir a formação de jesuíta no exterior. Posso dizer, assim, que Fortaleza é minha 
segunda pátria! 
 
 
Na Companhia de Jesus, trabalhei na área da formação dos novos jesuítas, no governo 
provincial, como pároco e, ultimamente, como diretor da casa de retiros de Baturité. É 
com este histórico que chego a esta paróquia, de maneira inesperada para mim, porque 
já havia recebido outra destinação dos meus superiores para outro lugar. No entanto, a 
obediência na Companhia de Jesus fez-me sempre experimentar as surpresas de Deus 
em minha vida!  E aqui estou, embora já na terceira idade, como se diz, mas desejoso de 
oferecer o melhor de mim, para o povo de Deus. Peço as orações de vocês e, de modo 
especial, a colaboração de todos, nos serviços ministeriais que a paróquia oferece para a 
comunidade.   
 



 

 

 

Encontro do novo pároco com o Conselho Paroquial Administrativo 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

No dia 14 de abril, aconteceu reunião com os membros do conselho paroquial administrativo (CPA) com 
o novo pároco, pe. Acrízio, SJ. Após a oração inicial ser conduzida pela paroquiana Alda Viana, os 
membros do CPA apresentaram-se para o novo pároco e se colocaram à disposição para ajudar nas 
ações pastorais que forem necessárias. Depois, o padre Laércio e a secretária paroquial, Daniela 
Nóbrega, apresentaram uma carta que continha todas as informações para o conhecimento do novo 
pároco, da parte administrativa, dos bens que a igreja possui e dos funcionários que estão registrados 
em nossa paróquia. Com um diálogo bem descontraído, padre Acrízio mostrou-se aberto a todas as 
considerações apresentadas. Diácono Marquinhos também esteve presente, fazendo a oração ao final 
do encontro. Enaltecemos a transparência e organização da paróquia Cristo Rei pelas obras e serviços 
pastorais. 
 

 

Formação litúrgica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na noite do dia 13 de abril, através da TV Cristo Rei Canal 90, transmitida pelo YouTube, tivemos a 
formação com o pe. Washington Paranhos, SJ (Doutor em Liturgia e Sacramentária) sobre “O Mistério 
Pascal e a Centralidade de Cristo na Liturgia”. 
 



 

 

Logo após a apresentação do pe. Laércio de Lima, SJ e da participação de líderes da Liturgia (Sérgio, 
da equipe de música; Mônica, dos leitores e o casal Lúcio e Cláudia, dos MESCs), o pe. Whashington, 
citando a Sacrosanctum concilium, lembrou-nos de que não somente na missa, mas em todos os 
sacramentos - e até nos sacramentais - está o mistério pascal que é o eixo de toda a ação litúrgica, 
portanto cristocêntrica. “Cristo é o liturgo por excelência, Cristo é o mistagogo que nos conduz no 
mistério pascal.” Relembrou, também, que “a verdadeira finalidade da eucaristia é transformarmo-nos no 
Corpo de Cristo.” Enfatizou que é preciso colocar esta “identidade pascal” semanalmente na liturgia 
dominical e, é claro, com uma responsabilidade de testemunho, pois “deveríamos fazer na semana 
aquilo que celebramos” [no domingo]. “Nós somos corresponsáveis na concretização do plano de 
salvação” de Deus, não sendo nunca algo vazio, mas que conduza a um comprometimento na ação. 
 
Também convidou todos à necessidade de formarmos uma comunidade pascal daqueles que acolhem a 
palavra e confessam dando testemunho da ressurreição, transbordando tudo isto no cotidiano, 
contagiando-se e contagiando o outro nesta alegria pascal. Lembrou, também, a importância de, diante 
do mistério pascal, fazermos a pergunta de Sto. Inácio: “O que fiz, o que faço, o que farei por ti, 
Senhor?” Fez diversas considerações sobre aspectos inacianos, tendo como referencial a Quarta 
Semana dos Exercícios Espirituais em torno dos verbos: encarnar, anunciar, convocar e repartir. “A 
alegria é uma atitude pascal que deve permear o dia a dia do cristão.” Convidou-nos a celebrar as 
pequenas vitórias. 
 
O momento formativo foi completado com a participação dos que a acompanharam de casa fazendo 
perguntas através do chat do YouTube que foram respondidas pelo palestrante. O pe. Laércio, SJ 
agradeceu a participação e entrega pela liturgia do pe. Whasington, SJ enfatizando que a formação nos 
deu “a oportunidade de aprofundar aquilo que celebramos”. 

 

Posse do novo pároco 
 

 
 

Por um período de seis anos, foi investido como administrador paroquial (pároco) na noite do dia 22 de 

abril de 2021, o pe. José Acrízio Vale Sales, SJ. 

A Ação de Graças foi presidida pelo bispo auxiliar de Fortaleza Dom Valdemir Vicente Andrade dos 

Santos e concelebrada pelo padre Sílvio Lima (Vigário na paróquia Nossa Senhora da Palma, de 

Baturité-CE e assessor da Pascom naquela região episcopal) e os jesuítas: pe. Pedro Campos, SJ; pe. 

Jacques Trudel, SJ e o diácono Marcos Venturini, SJ, que foi encarregado de ler a provisão emanada 

pelo arcebispo metropolitano de Fortaleza, Dom José Antônio Marques Tosi. Dom Valdemir, antes da 

posse, lembrou que a efeméride de hoje é a de Nossa Senhora Mãe da Companhia de Jesus. 



 

 

Pe. Acrízio, SJ – após o recebimento e escuta da Provisão e da investidura - fez seu juramento e a sua 

profissão de fé através do Símbolo Niceno-constantinopolitano e assinou o documento de posse. 

“Quando a palavra de Deus é anunciada, guiada pelo Espirito Santo ela toca o coração das pessoas”, 

lembrou Dom Valdemir em sua homilia comentando a primeira leitura proclamada na Liturgia da Palavra, 

enfatizando que a Palavra de Deus não pode ser instrumentalizada e usada no serviço na Igreja em 

benefício próprio e que junto a outras pessoas gera bons frutos. 

Também esteve presente o padre Heriberto Hammes, SJ. Ao final, foi lida, pelo pároco o uso de ordem 

do diácono Marcos Venturinni, SJ, anteriormente apresentado documentalmente pelo padre Mieczyslaw  

Smyda, SJ (superior provincial no Brasil) e acolhido na Arquidiocese de Fortaleza na função diaconal. O 

mesmo será ordenado sacerdote em 14 de agosto em sua terra natal (Iconha-ES). O novo pároco, em 

sua palavra ao final da missa, traçou um rápido histórico de sua chegada à paróquia de Cristo Rei, após 

o término do mandato na Casa de Retiro em Baturité-CE, em comunicação, desde agosto do ano 

passado e que seria direcionado a Teresina-PI, que após discernimento, em outubro, foi confirmada ao 

superior. No entanto, em dezembro, foi indicado para um serviço mais urgente e necessário no estado 

de Roraima (trabalho com refugiados e indígenas), mas em janeiro recebeu outro telefonema que o 

direcionou a outra missão, à paróquia de Cristo Rei.  

Embora estranhando, sob a obediência própria de sua experiência, deu o seu sim nesta etapa de sua 

vida. Continuou na casa de retiro em Baturité, aguardando o substituto. Em 11 de fevereiro, recebeu o 

direcionamento do provincial. Em 19 de março (São José), recebeu a confirmação com pontos que deve 

ter presente para dar continuidade ao desenvolvimento da paróquia. Chegou na paróquia em 25 de 

março (N. Senhora da Anunciação) e tomou posse neste 22 de abril (N. Senhora Mãe da Companhia de 

Jesus). Nesta mesma data, há 31 anos, lembrou que fez os votos definitivos na Companhia de Jesus. 

Disse contar com os que apoiam o serviço pastoral nesta paróquia. 

Por conta das restrições da pandemia, os fiéis acompanharam a missa através do Canal do YouTube TV 

Cristo Rei Canal 90. 

 
 

Pastoral vocacional 
 
No 2° Domingo de Páscoa, celebramos a festa litúrgica instituída por São João Paulo II conhecida em 
todo o mundo como a "festa da Divina Misericórdia". Foi através de uma aparição que Jesus 
Misericordioso manifestou à freira polonesa Irmã Faustina Kowalska o desejo que fosse realizado esse 
momento. A cada 2° Domingo do mês, nossa paróquia dedica o dia à oração pelas vocações. Desse 
modo, a Pastoral Vocacional recitou e meditou o terço da Misericórdia em intenção pelas vocações na 
presença de Jesus sacramentado junto aos fiéis, virtualmente, seguido de louvor, adoração e 
consagração da comunidade à Divina Misericórdia. O momento foi encerrado com a celebração da 
Santa Missa. 
 
No IV Domingo de Páscoa, o Domingo do Bom Pastor e 58° dia Mundial de Oração pelas Vocações, foi 
realizada a meditação da carta escrita pelo Papa Francisco para a ocasião com o título: "São José: o 
sonho da vocação", quando o Pontífice, por ocasião do Ano Josefino, cita São José como guardião e 
modelo de todas as vocações, através da disposição e confiança em sonhar os sonhos de Deus, o 
serviço e cuidado atento e solícito, sinal de uma vocação realizada. A fidelidade ao Senhor indica o 
caminho que devem seguir os que servem a Deus e pede que os cristãos aumentem o amor para com 



 

 

este grande santo, seguido da récita do terço Mariano meditado à luz da carta. O momento foi encerrado 
pelo padre Acrízio com uma oração por todas as famílias, berço onde nascem as vocações. Após esta 
hora de oração, houve a Missa do Bom Pastor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
                    

                         
 

Um homem para servir - Entrevista com o Diácono Marquinhos Venturini, SJ 
 

 
 
Marcos Furlan Venturini SJ, o diácono que chegou em dezembro à paróquia Cristo Rei, para auxiliar nas 
atividades religiosas e ser diretor do Centro MAGIS Inaciano da Juventude, é natural de Iconha, Espírito 
Santo. É o caçula de três irmãos.  
 
Nasceu, cresceu e viveu até os 22 anos numa comunidade rural, chamada Crubixá, em que residem 
cerca de 80 famílias atualmente, a 6 km da sede do município. 
 
Os pais são católicos praticantes, sendo a mãe sua primeira inspiração na participação das atividades 
da comunidade. Logo depois de crismado, entre os 13 e 14 anos, foi assumindo serviços na comunidade 
como catequista, animador de círculo bíblico, zelador do apostolado da oração, ministro da palavra. Ao 
mesmo tempo, teve uma vida saudável e comum a qualquer jovem da sua idade. Brincava, estudava, 
namorava, trabalhava e servia em trabalhos pastorais. 
 
Viajou para uma missão no interior do Bahia, em dezembro de 2003, numa experiência que muito o 
marcou. Aos 17 anos, foi eleito coordenador do conselho comunitário. “Para que uma vocação floresça é 
importante que o ambiente favoreça. E a vida da minha comunidade favoreceu bastante.”  
 



 

 

 
 

Chamado à Companhia 

 
 
 
O contato com a Companhia de Jesus deu-se naturalmente. À medida em que se engajava nas 
atividades comunitárias e paroquiais, encontrava trabalhos e pessoas que o conduziriam aos caminhos 
de Santo Inácio. Em 2009, viveu na comunidade vocacional O Peregrino, em Teresina. “A minha 
vocação como jesuíta veio primeiro do que a vocação presbiteral. Isto é importante. Meu chamado 
primeiro foi a ser religioso jesuíta. Senti que, na minha experiência espiritual, Deus me chamava por 
aqui. Este foi meu caminho”, reflete. 
 
Ingressou na Companhia de Jesus no dia 08 de fevereiro de 2010, aos 23 anos de idade. Viveu o 
Noviciado no biênio 2010-11, em Feira de Santana. Em 28 de janeiro de 2012, professou os votos 
religiosos. Entre 2013-2015, estudou Filosofia em Belo Horizonte, na Faculdade Jesuíta de Filosofia e 
Teologia (FAJE). Em 2018, iniciou os estudos de Teologia e, ao concluí-los no final de 2020, foi 
ordenado Diácono, em 28/11. 
 
Hoje, com 33 anos, demonstra grande experiência com jovens, farta formação acadêmica, mediante a 
conclusão dos cursos de Filosofia, Teologia e Especialização em Juventude. Sua formação intelectual é 
complementada pela formação integral, através das vivências, cursos e acompanhamentos 
proporcionados pela Companhia de Jesus. 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
Centro Inaciano de Juventude (CIJ) 
 
Marcos esclarece, inicialmente, que o Centro MAGIS Inaciano da Juventude (CIJ) é uma obra da 
Companhia de Jesus que faz parte do Programa MAGIS Brasil, um serviço da Companhia de Jesus que 
articula, promove e acompanha ações apostólicas com jovens. “Minha função primeira é como diretor, 
mas tentando não ser sugado pelas funções administrativas, para estar disponível às pessoas para 
conviver, escutar, acompanhar os processos dos jovens e de quem vai acompanhar os jovens”. 
 
 
 
Diaconato e Ordenação 
 

 
 
“O Diaconato é um período que serve para sintetizar e para marcar nossa vocação como pessoas que 
se colocam a serviço da comunidade”, explica o clérigo.  
 
Marcos também cultiva a expectativa de reencontrar a sua comunidade de origem no Espírito Santo, no 
dia 14 de agosto, quando será ordenado presbítero. “A ordenação presbiteral será marcada justamente 
pela dinâmica de uma vocação para a comunidade, que nasce de uma vida de fé madura e saudável. 
Torna-se mais difícil surgirem vocações, para os diversos serviços da comunidade, quando a 
comunidade entra numa dinâmica de fechamento, mergulhada em suas dificuldades e não se abre para 
o outro, para as novidades de Deus. É preciso sempre lembrar nossa identidade como comunidade que 
se reúne pela ação do Espírito de Jesus Ressuscitado. Isso dará sentido a vida da comunidade e 
ajudará cada membro a viver como discípulos e discípulas de Jesus.”, comenta. 
 

 

Páscoa: passar por cima dos limites 
 
 

Por: Giovanni Colares (*) 

A Páscoa guarda em si diversos significados, tanto ligados ao tempo como ao espaço. Neste, é uma 

palavra que em sua origem na língua hebraica significa “passar além”. Lembra-nos, assim, que o anjo da 

morte passou pelas moradas do Povo de Deus sem lhes atingir os primogênitos (os responsáveis pela 

continuidade das gerações e herdeiros preferenciais dos bens), bem como a posterior fuga do Egito pela 

passagem milagrosa através do Mar Vermelho. Naquele outro símbolo, está ligada ao tempo, pois já 

havia, bem antes da situação de escravidão no Egito, as festas ligadas à passagem da estação quando 

se iniciava a primavera no hemisfério Norte do planeta. 

Em um ou no outro sentido, está associada à superação de limites (do estado da escravidão) e ao 

movimento (a translação da Terra). Se pensarmos bem, a nossa caminhada espiritual perfaz estes dois 



 

 

eixos: o espacial, quando nos sentimos avançando e superando obstáculos, e o temporal no qual nos 

submetemos a uma evolução em processo. “Tempo é superior ao Espaço” nos alerta o Papa 

Francisco na Evangelii gaudim (parágrafo n. 222) e o senso comum nos mostra como há desafios a 

serem superados no tempo presente, de pandemia, de divisões em polarizações ideológicas e na falta 

de percepção e bom senso para melhor lidar com as limitações atuais. 

Foi necessário nos dedicar mais à oração no Tempo de Páscoa (que iniciou no Domingo da 

Ressurreição até a Festa de Pentecostes) para cultivar o silêncio interior e buscar o discernimento dos 

impulsos (moções) que nos levam às decisões no falar e no agir. Santo Inácio de Loyola, o fundador da 

Companhia de Jesus, se dedicou desde o início de sua conversão a delinear um processo que chamou 

de Exercícios Espirituais.  

Em 21 de maio deste ano começará o Ano Inaciano que nos proverá diversas oportunidades de melhor 

conhecer a espiritualidade inaciana e de bem praticá-la. Será muito útil para que neste tempo difícil da 

humanidade em que nós todos precisamos passar além junto d’Aquele que em sua Páscoa venceu a 

morte e ainda nos é presente como o Ressuscitado 

(*) Giovanni Colares é batizado leigo, casado e pai de 4 filhos, serve na Paróquia Cristo Rei apoiando a missão apostólica dos jesuítas. 

 
 

Abertura do Ano Inaciano em Pamplona 
 
 
No cair da tarde em solo espanhol (no Brasil, às 13h), na catedral de Pamplona, o prepósito geral dos 
jesuítas, padre Arturo Sosa, SJ, abriu o Ano Inaciano com uma celebração eucarística em ação de 
graças pelo referido evento. Concelebrou sob a presidência do arcebispo de Pamplona, Francisco Pérez 
Gonzáles, e fez a homilia. 

Em sua fala, com desenvoltura e tranquilidade de domínio no assunto, o padre Sosa, SJ, entremeou 
fatos da vida do homem ferido naquela cidade e de seu processo de conversão com a realidade 
presente na Companhia de Jesus por ele fundada, em especial na vivência presente de membros e 
apoiadores sob o agir nas quatro Preferências Apostólicas Universais em vigor. 

Lembrou o Padre Geral, ali no ambão, que o que havia no proceder de Santo Inácio deverá estar 
sempre presentes nos jesuítas: "muita audácia interior e apostólica." Também a disposição exemplar do 
fundador da Companhia, que afirmava: "te seguirei onde quer que fores." 

Fez, brevemente, memória do espanhol padre Adolfo Nicolás, SJ, falecido nesta mesma data há um ano 
e de seu empenho apostólico como superior geral dos jesuítas de 2008 a 2016. Recordou, por fim, 
Nossa Senhora da Estrada, a Senhora do Caminho ali invocada para proteger o Ano Inaciano então 
iniciado. 

 



 

 

 

Tapete Corpus Christi 2021 
 
O Tapete de Corpus Christi, neste ano, começou bem mais cedo em sua montagem. O fato se deu para que 
houvesse mais tempo para a elaboração com menor quantidade de pessoas na Igreja durante a sua confecção, 
por necessidade do isolamento social, como medida de segurança sanitária. 

A direção ficou por conta do pároco, padre Acrízio Sales, SJ, e a coordenação e supervisão das tarefas 
por Talita Amaro, membro da Pastoral Familiar, junto com os coordenadores dos diversos grupos 
pastorais e das instâncias paroquiais envolvidas no serviço. O tema foi o Ano Inaciano, que tem ocorrido 
em âmbito global nas diversas obras da Companhia de Jesus desde 20 de maio de 2021. 

Com empenho dedicado e criatividade surpreendente, em sistema de revezamento com membros de 
grupos trabalhando distantes uns dos outros, os trabalhos tiveram início a partir da semana anterior à 
Solenidade do Corpo e Sangue de Cristo nas manhãs, tardes e noites. 

O tapete, através de seus painéis coloridos, apresenta algumas fases da conversão de Santo Inácio e 
também incorpora as quatro Preferências Apostólicas Universais em vigor e a presença de Cristo no 
centro de tudo. Após a passagem do Santíssimo Sacramento diante dos fiéis, nas duas missas (11h e 
18h) os tapetes foram preservados e foi programado um longo período de visitação para evitar 
aglomerações (até o dia 10 de junho). 

Foi criado e amplamente divulgado um livreto que explica cada painel e também propõe em cada tema 
reflexões como roteiro de reunião para que os grupos mantenham por algum tempo um processo de 
assimilação e aprofundamento dos temas. O mesmo está disponível na seção downloads do site da 
paróquia Cristo Rei. (Veja as fotos de cada painel do tapete no referido livreto.) 

Domingo Solidário em 13 de junho 

Sob a organização operacional da Pastoral Familiar, tivemos mais um domingo solidário para atender às 
necessidades de tantas famílias necessitadas neste tempo de pandemia. 

O horário de coleta foi das 8h às 12h, na entrada da Igreja Cristo Rei, com caixa de coleta (para 
alimentos, roupas e utensílios (para o Bazar Solidário). Ali, também, foram adquiridas cestas básicas, 
inclusive com o recebimento por cartões de crédito, sistema Pix e desta vez pelo app do PicPay para 
quem o utilizava e desejava a segurança e as vantagens destes meios de pagamento. Para os que não 
puderam se dirigir à Igreja, houve também a possibilidade de comprar as mesmas cestas (valores de R$ 
40,00 ou R$ 50,00) pelo Pix ou PicPay. Para quem desejou usar a tradicional modalidade de 
transferência bancária ou doar qualquer outro valor, foi informada a conta da paróquia que também 
ofereceu a opção pelo Pix. Mais uma vez contamos com o espírito solidário de todos. 
   

 

     

Campanha Solidária 
Cristo Rei:  

  

   

Faça sua doação e ajude 
a quem precisa   



 

 

 

Sacramento da Eucaristia 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O biênio 2018-2020 foi um período de formação muito proveitoso, em que os catequizandos utilizaram 
de vivências da palavra de Deus nos diversos encontros de Catequese. Nos dias 15 e 22 de maio deste 
ano, 44 crianças receberam o sacramento da 1ª eucaristia em uma cerimônia muito especial, onde os 
pais marcaram presença na igreja, e os demais familiares acompanharam pelo canal Cristo Rei 90. 
Neste ano, o Papa Francisco estabeleceu o ministério laical de catequista reconhecendo nossa missão 
vocacional. Este ato veio para nos encher de Amor Divino. 
 

 

Acesse nosso site! 
 

www.paroquiacristoreice.com.br 

 
Confira nossos conteúdos formativos e 

transmissões das missas em nosso canal 
no YouTube: 

 
TV CristoRei_Canal90 

   
   

Secretaria Paroquial 
Fale Conosco 

 
Tel: (85) 3231-6600 

WhatsApp: (85) 996.08-1204 
e-Mail: 

secretaria@paroquiacristoreice.com.br 
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