
 

                   III Capítulo Provincial – Província N. Sra. de Guadalupe 
                           Santa Luzia, 28 de junho a 5 de julho de 2018 
    “Eu vivo, mas já não sou eu que vivo, pois é Cristo que vive em mim” (Gl 2,20)              

 

Relatório Comunidade São Benedito 
1 

RELATÓRIO COMUNIDADE SÃO BENEDITO, CAPÍTULO 

PROVINCIAL 2018 

NOSSO CENÁCULO 

O Cenáculo de São Benedito é composto, hoje, por três (3) 

religiosos, presbíteros, em pleno gozo de suas atribuições. 

Também integra esta comunidade um presbítero, capelão 

militar, do exército brasileiro, hóspede e colaborador nas 

atividades pastorais, Pe. Alex Bento. Desde março de 2013, 

ele se encontro em nosso cenáculo com excelente 

participação na vida comunitária.  

Em março de 2016 tivemos a graça de receber em nossa 

comunidade D. Aldo di Cillo Pagotto, arcebispo emérito da 

arquidiocese da Paraíba. A sua presença, trouxe um enorme 

ganho para a comunidade local, assim como, para a nosso 

santuário paróquia. A sua estadia em nossa comunidade 

redundou numa generosa e qualificada presença para toda 

cidade de Fortaleza.  

Nós nos propomos a viver, neste quatriênio (2014-2018), o 

espírito que emana de nossa Regra de Vida que diz, “O amor 

de Deus e nossa vocação nos reúnem, no seio da Igreja, em 

comunidades vivas, onde todos se amam verdadeiramente”. 

Disponíveis ao apelo do Espírito e atentos às necessidades 

dos seres humanos, nossas comunidades se tornam lugar de 

oração, de reconciliação e de festa. Sinal e fermento de 

unidade que o mundo procura. (R.V. n. 05) 

A atual composição do cenáculo de São Benedito está nos 

proporcionando uma boa experiência de vida. Constatamos 

um bom equilíbrio no cenáculo. Cientes dos desafios e das 

demandas que nos cercam, fixamos nosso olhar para os 

nossos ideais eucarísticos: “Para que a Eucaristia seja 

celebrada na Verdade”. 
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AVALIAÇÃO DO PROJETO COMUNITÁRIO 2014-2018 

VIDA FRATERNA 

A. Como avaliamos a vivencia e a realização da dimensão 

Fraterna em nosso projeto comunitário? (convivência 

cotidiana, passeios comunitários, confraternizações 

comunitárias, avaliações comunitárias, formações). 

1. Conivência comunitária.            

Entendemos como boa convivência, considerando alguns 

aspectos básicos da convivência: o respeito, os limites, os 

dons e a e a competência de cada religioso.                                                          

Na nossa comunidade, procuramos respeitar cada religioso, 

tais como as diferenças de faixa etária, diferenças culturais, 

diferenças de formação. Procuramos entender os limites de 

cada um.  Podemos afirmar que no presente período tivemos 

uma convivência respeitosa e também lapidada.     

2. Passeios comunitários.  

Programamos dois (2) passeios comunitários. Conseguimos 

fazer apenas um (1). 

3. As confraternizações comunitárias.  

Celebramos os aniversários de todos os religiosos do 

cenáculo, incluindo a participação dos leigos em algumas 

confraternizações. 

4. Avaliações comunitárias.  

Procuramos realizar as reuniões mensais da comunidade. 

5. Roteiros de formação.  

Foram utilizados e adaptados às nossas reuniões 

comunitárias. 
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B. Em que medida (ativamente, de forma regular, indiferente) 

e por quais motivos nosso cenáculo se comprometeu nas 

atividades da Comissão Provincial: - comunidade fraterna (na 

abertura do propedêutico “R1”; - Conhecimento do plano de 

formação Clasfor, - encontro de formadores e promotores 

vocacionais, encontro de convivência anual por Regional, 

encontro bienal dos superiores, agenda vocacional local, ano 

vocacional SSS)                                           

 Respostas:                                                                                                                

1. Abertura do propedêutico no R1. Não aconteceu, por 

diversos motivos. 

2. Conhecimento do plano de formação Clasfor: Tomamos 

conhecimento nas nossas reuniões de comunidade, 

lendo e apreciando o documento. 

3. Encontro de formadores e promotores vocacionais. O 

promotor vocacional, Pe. Armindo Magalhaes, participou 

de todos os encontros. 

4. Encontro de convivência anual por Regional. Fizemos 

um encontro (passeio na praia) de convivência regional. 

5. Encontro bienal dos superiores. Sim. Pe. Anízio, 

participou dos dois (2) encontros. 

6. Agenda vocacional local, ano vocacional SSS). Foi 

cumprida com rigor. Encontros vocacionais, com a 

participação dos todos os religiosos, cada um 

assumindo um encontro. Boa participação dos 

vocacionados. 

7. (Ano vocacional SSS). Em nossa paróquia e Santuário 

de S. Benedito, há um painel vocacional permanente, 

bem visível, na entrada do santuário. A oração 

vocacional, rezamos todos os dias nas Laudes, e 

esporadicamente nas Celebrações Eucarísticas.  A 

oração foi distribuída aos grupos pastorais e 

movimentos paroquiais.   
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VIDA ORANTE 

Como avaliamos a vivencia e realização da dimensão orante 

em nosso Projeto comunitário?. (Celebrações em comum – 

Eucarísticas, Liturgia das Horas, adorações, celebrações 

penitenciais, oração pessoal diante da Eucaristia, retiros, 

formações). 

Respostas: 

1. Em nosso projeto consta e asseguramos a oração das 

Laudes, rezada comunitariamente (4) quatro vezes por 

semana, às 6h45, de terças a sextas feiras. 

2. Celebrações em comum. Nas Festas e Solenidades 

Litúrgicas estamos quase sempre concelebrando no 

santuário. 

3. Adorações comunitárias: fizemos uma experiência com os 

leigos de rezar uma vez por mês em nossa capela interna. 

Experiência não foi exitosa. 

- A maioria dos religiosos da casa tem o hábito de fazer sua 

oração pessoal diante do Santíssimo. 

4. Chegamos a fazer um retiro no nosso regional (R1) foi boa 

a experiência. No entanto, esses retiros foram transferidos 

para o primeiro dia das assembleias provinciais. 

Formação ao nível regional: não realizamos nenhuma. 

VIDA SERVIDORA 

A. Como avaliamos a vivencia e realização da dimensão 

Servidora em nosso Projeto comunitário? (trabalhos pastorais 

(sacramentos, formativos, de compromisso social), 

acompanhamento de leigos SSS, serviços domésticos no 

interior dos cenáculos (limpeza, manutenção, cozinha), 

dimensão social da Eucaristia). 
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 Respostas: 

1. Avaliamos como muito satisfatório o nosso desempenho 

nos trabalhos pastorais. Tanto os trabalhos desenvolvidos em 

nosso Santuário-Paróquia de S. Benedito, assim como os 

trabalhos realizados na comunidade da Igreja do Patrocínio, 

há três (3) anos vinculada à nossa Paróquia. 

Ressaltamos que nesta comunidade celebramos três (3) 

missas diárias, e atendemos ao Sacramento da Reconciliação 

(confissões) exceto aos domingos.                                                                       

2. Expressamos semelhante satisfação em relação ao serviço 

evangelizador e pastoral junto à Arquidiocese de Fortaleza, 

sobretudo na Região Episcopal São José. Especificamente, 

citamos o ministério de coordenação do Mesc. (Ministros 

extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística) e a 

dimensão Litúrgica, ambos coordenados por nossos 

religiosos. Há diversas atividades evangelizadoras e pastorais, 

tais como, eventos formação, retiros, palestras, assistidas por 

nossos religiosos. 

A Arquidiocese de Fortaleza conta conosco como bons 

colaboradores, em relação ao nosso carisma específico.                                                 

3. No aspecto formativo foram implantados (3) três projetos 

que muito contribui na formação e qualificação de nossos 

paroquianos. - Projeto Bíblico Catequético, o Litúrgico 

celebrativo. Projeto da promoção humana social. No campo 

social, a Vila Condessa, sita no território paróquia, apresenta-

se como grande desafio, por tratar-se de uma favela, um 

bolsão de pobreza e miséria, material e moral. Nesta Vila não 

conseguimos desenvolver, de fato, a promoção da dignidade 

humana. Sentimos que não avançamos e, talvez até 

regredimos, porquanto prevaleça apenas a dimensão 

assistencial, como doação de cestas básicas, distribuição de 

roupas. 
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À porta de nossa casa, a distribuição de alimentos tornou-se 

um desafio enorme a ser superado. A dimensão social da 

Eucaristia sugere a adequação às novas demandas, presentes 

no tempo atual, considerando a reprodução de moradores de 

rua que vivem pelas calçadas próximas e ao redor do 

Santuário. Estes se misturam com carregadores de carroças, 

vivendo do recolhimento de papeis, garrafas, objetos 

plásticos, bem como se misturam aos despachantes de droga. 

4. Acompanhamentos de leigos SSS: Foram realizados 

satisfatoriamente. - Neste período tivemos (2) desistências 

significativas de professoras, alegando razoes particulares. 

5. Serviços domésticos no interior do cenáculo (limpeza, 

manutenção, cozinha: superando os tempos piores, 

atualmente nos encontramos num patamar razoável, rumo ao 

satisfatório, sobretudo em relação à higiene, à limpeza, à 

alimentação, à saúde e bem estar. Neste período fizemos uma 

reforma nos armários da cozinha da casa. Devemos melhorar, 

considerando o presente e o futuro. 

6. Acolhimento. Estamos abertos a acolher, não obstante 

sacrificando alguns momentos mais privativos da 

comunidade. Ao exemplo, durante o almoço, não raras vezes, 

somos surpreendidos com a presença de pessoas já 

acostumadas a frequentar a comunidade. Por vezes há 

vocacionados, e em outras ocasiões, pessoas desconhecidas 

sentam-se à mesa. 

A casa é demasiada aberta aos transeuntes, pois é acoplada à 

paróquia. No primeiro piso da casa: refeitório, quiosque, 

lavanderia e corredor, não temos privacidade. Em resumo, 

ainda nos ressentimos de um clima familiar no interior de 

nosso cenáculo. 
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A. Em que medida (ativamente, de forma regular, indiferente) 

e por quais motivos nosso Cenáculo se comprometeu nas 

atividades próprias da Comissão provincial: comunidade 

servidora. - Revitalização das Obras eucarísticas tradicionais, 

semanas eucarísticas paróquias/santuários, semanas 

litúrgicas paróquias /santuários, curso Eymardianeidade, 

juventude eucarística; encontro párocos e reitores 

publicações SSS. Consolidação da Comissão internacional de 

Missão. 

B. Respostas:  

Revitalização das Obras Eucarísticas tradicionais. Durante 

este período se mantém o que já existia, nesta dimensão, sem 

maiores novidades em nosso Santuário Paróquia.   

1. Há exposição do Santíssimo para a visitação e adoração do 

público, das 06h:00 da manhã até as 18h:00, encerrando 

com a Benção do Santíssimo, seguindo-se a Celebração 

Eucarística. 

2. Semanas eucarísticas paróquias/santuários. As semanas 

eucarísticas são celebradas regularmente. Este ano 

celebramos os 80 anos da instalação das Obras Eucarísticas, 

especificamente, Adoração ao Santíssimo Sacramento e 

Semanas Eucarísticas. Celebramos conjuntamente aos 80 

anos, os 50 nos de criação e ereção canônica da Paróquia de 

São Benedito. 

3. Semanas litúrgicas paróquias /santuários. Foram 

realizadas neste período (2) duas semanas litúrgicas em 

nosso santuário/paróquia. 

4. Curso Eymardianeidade. Foi realizado com grande êxito, 

servindo de modelo para os demais regionais. 

5. Juventude eucarística. Há mais ou menos um (1) ano a 

paróquia vem trabalhando com um grupo de jovens no intuito 



 

                   III Capítulo Provincial – Província N. Sra. de Guadalupe 
                           Santa Luzia, 28 de junho a 5 de julho de 2018 
    “Eu vivo, mas já não sou eu que vivo, pois é Cristo que vive em mim” (Gl 2,20)              

 

Relatório Comunidade São Benedito 
8 

de formar a juventude eucarística Eymardiana em nossa 

paróquia. 

6. Encontro párocos e reitores publicações SSS. Participamos 

de integralmente. Consolidação da Comissão internacional de 

Missão. Não tivemos participação ativo nesta comissão. 

DIMENSÃO ECONOMICA-ADMINISTRATIVA 

A. Como avaliamos a vivencia e a realização da dimensão 

Econômico-administrativa em nosso projeto comunitário? 

(Sustentabilidade do cenáculo e frentes de missão. SMF. 

Transparência na prestação de contas, compromisso social 

da Eucaristia). 

B. Em que medida (ativamente de forma regular, indiferente) 

e por quais motivos nosso cenáculo se comprometeu nas 

atividades próprias da Comissão Econômica -administrativa 

(encontro de ecônomos, revitalização do patrimônio, equipe 

de comunicação, projeto solidário para com os empobrecidos, 

SMF, contribuição à Cúria Provincial. Fundos econômicos 

sustentabilidades das casas de formação, revitalização da 

OPM) 

Respostas:                                                                                                                        

1. Encontro de ecónomos:  

Nossa comunidade participou de todos os encontros dos 

ecônomos. 

2. Revitalização do patrimônio. Fizemos um pequeno 

investimento na casa, colocando ar-condicionado nos 

dormitórios. Pintura interna do cenáculo e reaproveitamento 

de alguns móveis provindos do apartamento da Sra. Violeta 

que foi removido, para o aluguel do mesmo. A saber: mesa 

com oito (8) cadeiras para a biblioteca, uma cristaleira para o 

refeitório. Alegramo-nos imensamente com a revitalização de 

nossa capela interna. A mesma foi totalmente refeita com a 
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ajuda e doações de paroquianos e leigos SSS. Refizemos 

igualmente todo o beiral, queda d’agua de nosso corredor 

interno ao lado do jardim, do nosso cenáculo. 

3. SMF, contribuição à Cúria Provincial. Totalmente 

regularizada em dia, com o fisco. 

Concluímos este relatório agradecendo a nosso bom Deus por 

nossa pequena família Eymardina e as bênçãos de nossa 

mãe, Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. 

 


