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Relatório Comunidade Santíssima Trindade 
Fortaleza, Jose Walter, 2018. 

 

Vida Fraterna 
 
A. Conseguimos organizar o projeto comunitário, fixando 
alguns mínimos para partilhar momentos de 
confraternização. Realizamos alguns momentos, a exemplo da 
“sexta fraterna”, contudo, foram tão esparsos que o projeto 
como tal ficou comprometido. A convivência cotidiana, em 
regra é saudável, com alguns confrontos em razão dos poucos 
momentos fraternos programados. Quanto a formação, não 
conseguimos ter um caminho constante. 
 
B. Estivemos envolvidos e empenhados de forma especial na 
reabertura da casa de formação no Nordeste e com o projeto 
vocacional ativo que nos gerou como fruto um grupo de 
jovens que discernem sua vocação desde a Comunidade 
Santíssima Trindade.  
 
Vida Orante 
 
A. Apesar do projeto comunitário e o compromisso com um 
mínimo, a comunidade não conseguiu levar a frente e de 
forma perseverante a vivencia orante comunitária. 
 
B. Tratamos de viver o que foi proposto pela comissão. 
 
Vida Servidora 
 
A. Somos uma comunidade eminentemente missionária, 
tratando de viver em função da vida pastoral de uma 
paroquia que atualmente possuir 15 capelas (cada uma com 
uma organização e participação de fieis que as 
caracterizamos como quase-paroquias). 
 
B. O projeto paroquial atualmente está reativando as obras 
tradicionais e as semanas eucarísticas. Ademais, tratamos de 
participar em âmbito provincial no que é proposto. 
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Dimensão econômica 
 
A. Tratamos de dialogar sobre nossa realidade econômica. 
Infelizmente, ainda está na etapa de constatação, oferecendo 
todos os dados, seja em âmbito comunitário ou paroquial 
para que os religiosos conheçam detalhadamente a realidade.  
A próxima etapa deverá ser de estratégia. 
 
B. Estamos em dia com o uso do SMF e com as contribuições 
a cúria provincial. Além da participação dos encontros 
provinciais de ecônomos. 
 


