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catedral de Sobral divulga Programacão da semana santa 
"Pela sua beleza e originalidade, as procissões da Semana Santa de Sobral 

foram consideradas Bens Imateriais pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural Nacional" 

Os principais atos litúrgico& que servem de preparação para a 
celebração da Semana Santa 2000 em Sobral, foram iniciados com o 
Setenário das Dores da Virgem Maria, realizado no período de 07 a 13 de 
Abril, às 17 h 30 min, na Igreja de Nossa Senhora das Dores. Ainda na 
quinta-feira, 13, às 18 h 30 min, foi realizada a Procissão de Trasladação 
pelas principais ruas da cidade. Já na sexta-feira, 14, os católicos 
sobralenses acompanharam a Procissão dos Passos da Paixão de 
Cristo, que teve seu início às 16h 30 min, da Igreja de Nossa Senhora do 
Rosário, rumo à Praça do Teatro São João, onde se deu o famoso 
"Sermão do Encontro de Jesus com sua mãe, Maria Santíssima". A 
Procissão dos Passos é uma tradicional Caminhada de Penitência, 
meditando os vários Passos que Cristo assumiu em sua Paixão, pobre e 
obediente, com a Cruz às costas, a caminho do Calvário onde é 
crucificado e morto. 

Amanhã, Domingo de Ramos, às 8 h 30 min, no Santuário São 
Francisco, acontece a abertura da Semana Santa com a Bênção e 
distribuição dos ramos ao povo e a procissão, que representa a entrada 
triunfal de Cristo em Jerusalém, às vésperas de sua Paixão e morte de 
Cruz. Os ritos da Semana Santa terão continuidade obedecendo ao 
seguinte cronograma: 

Dia 18, terça-feira, na Catedral da Sé, às 19 h-Via Sacra na Praça da 

Catedral da Sé, Praça da Várzea e Largo das Dores- Trata-se das 15 
Estações da "Via Crucis" com meditações e cânticos apropriados à 
piedade popular, traduzindo toda a Paixão de Cristo através dos -quadros 
característicos de sua entrega ao Pai, pelo perdão dos pecadores e 
superação de todo o mal. Sua vida não termina na Cruz mas na 
ressureição. 

Dia 19, quarta-feira, na Catedral da Sé, às 19h-Ofício das Trevas- é 
uma parte do Ofício Divino cantado na noite de Quarta-feira Santa. 
Expressa de modo admirável, através de orações, salmos e leituras, os 
sentimentos que animaram Nosso Senhor em sua Paixão. É uma 
cerimônia muito interessante em que se apagam e depois se acendem 
as luzes da Igreja. Representa, de maneira simbólica e sintética, 
antecipadamente, todo o mistério pascal de Cristo: paixão, morte e 
ressurreição. 

Dia 20, quinta-feira, na Catedral da Sé, às 8 h - Celebração 
Eucarística dos Santos Óleos (Crisma, Catecúmenos, Enfermos)- Trata
se da concelebração eucarística presidida pelo Bispo, com todo o 
presbitério (padres). Estes renovam as promessas sacerdotais de amor 
e fidelidade a Cristo que lhes confia a sua própria missão. Os Santos 
Óleos, usados na recepção dos Sacramentos, são respectivamente 
abençoados pelo bispo: O Óleo dos Catecúmenos é colocado no peito 
de quem vai se batizar como sinal da força de Deus contra todo mal; o 
Óleo dos Enfermos (Unção dos Enfermos) é usado para ungir os doentes 
em estado de saúde delicada e o Óleo do Crisma é utilizado no batismo, 
ungindo a testa de todo o filho de Deus; na Ordenação Presbiteral, 
ungindo as mãos do novo sacerdote; na Ordenação Episcopal, ungindo 
a cabeça do novo bispo. 

Dia 20, quinta-feira, na Catedral da Sé, às 18 h- Celebração da Ceia 
do SenJ:lor com o rito do lava-pés- Trata-se da Memória da Celebração 
da Ceia do Senhor, quando Jesus institui a Eucaristia e o Sacerdócio 
Ministerial dos Apóstolos, seus colaboradores na obra da 
Evangelização. Após a celebração, a Eucaristia é recolhida a um local 
apropriado, onde os fiéis passam horas em vigília de adoração e gratidão 
por tal dádiva divina. Pela Eucaristia a presença viva de Jesus encontra
se em nosso meio. 

Na Quinta-feira, antecedendo à sua Paixão, Morte e Ressurreição, a 
Santa Ceia presidida por Jesus é celebrada com uma rica simbologia 
litúrgica. Destaca-se o ritual do Lava-plis, quando Jesus, depondo o seu 
manto, passa a lavar os pés dos apóstolos num gesto de serviço e 
doação ao próximo. 

Este gesto repetecse aindaqoj~ cwando o celebrante lava os pés de 
doze pessoas, simbolizando os tJóstotos. 

Dia 21- sexta-feira, às 15 h, tatedral da Sé- Solene ação litúrgica da 

Paixão e Morte do Senhor- Trata-se da Proclamação da Paixão e Morte 
de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, segundo o Evangelho de São 
João. É uma solene Ação Litúrgica com o Sermão das 7 Palavras que 
Jesus pronunciou na Cruz, a apresentação da Cruz que é venerada 
pelos fiéis, com preces de intercessão pelas necessidades universais e 
participação na Santa Comunhão Eucarística (porquanto não há 
celebração de missa na Sexta-Feira Santa). 

Dia 21, Sexta-feira Santa, às 17 h, após a Solene Ação Litúrgica, a 
Procissão do Senhor Morto sairá da Catedral e, depois de percorrer 
várias ruas da cidade, retornará à Matriz- Trata-se de um ato de piedade 
muito apreciado pela população, trazido da Europa, desde os tempos da 
colonização portuguesa. O povo gosta dessa forma de representar ao 
vivo a Paixão e Morte de Cristo. Mesmo dentro de uma sociedade 
caracterizada pelo saber tecnológico, hoje é valorizada em todo o 
território nacional. 

O povo é convidado a expressar o seu compromisso de fidelidade a 
Cristo e ao Evangelho, acompanhando o sofrimento e morte nas 
situações de abandono moral e material em que se encontram milhares 
de irmãos sofridos que não tem quem recorrer. 

Dia 22, Sábado Santo, 22 h 30 min, na Catedral da Sé, haverá a 
Solene Vigília Pascal - Vigília mais antiga da Igreja, já praticada pelos 
primeiros cristãos. Consta de uma série de elementos, símbolos e gestos 
litúrgicos como a Bênção do Fogo e da Água, a proclamação do Precônio 
Pascal, passagens bíblicas relativas à Páscoa e à vida nova em Cristo, o 
cântico da Ladainha de Todos os Santos, a Renovação das Promessas 
do Batismo. A Vigília Pascal encerra-se com a Solene Celebração da 
Eucaristia. 

Dia, 23, Domingo da Páscoa, 05 h, na Catedral da Sé, a Procissão da 
Aurora de Jesus Ressuscitado coroará o Solene Tríduo Pascal como 
manifestação da piedade popular realiza-se a Procissão do 
Ressuscitado, levando a imagem de Jesus vitorioso sobre a morte, sinal 
da esperança e supe-ração de tod0s os males que afetam a nossa 
sociedade. Após a Procissão é celebrada a Eucaristia. 

OBSERVAÇÕES GERAIS - Os atos litúrgicos geralmente serão 
celebrados nas 4 Paróquias de Sobral: Catedral, Patrocínio, 
Ressurreição e Fátima, além do Santuário São Francisco. Os horários 
dos atos, porém, variam ligeiramente. Com isso, dá-se a oportunidade 
para as pessoas participarem de forma menos massiva e mais 
adequada. 

Durante todo o período da Semana Santa, há um enorme fluxo de 
fiéis procurando purificar-se pela Confissão Sacramental. Haverá 
éftendimento de confissões em todas as Paróquias, em horários que 
antecedem e sucedem aos Atos Litúrgicos. 

Pacto discute 
objetivas da CF·2000 Arqueólogos descobrem alicerces da primeira Igreja de Sobral 

Quarta-feira, 12, diversas autoridades locais 
estiveram reunidas por ocasião da realização do Pacto 
de Cooperação de Sobral no Restaurante Caçarola para 
refletir sobre a Campanha da Fraternidade 2000, que 
trouxe o tema "Dignidade Humana e Paz• e o lema "Um 
milênio sem exclusões". Essa pauta foi proposta por Dom 
Aldo di Gil/o Pagotto a fim de suscitar questionamentos e 
sugestões de como se fazer para que a Campanha não 
se limite apenas ao perlodo quaresma/ (momen.to maior 
de conscientização sobre o assunto), mas para que a 
reflexão tenha sua continuidade e surta os seus objetivos 
propostos: resgatar a Dignidade Humana. 

Após Dom Aldo ter exposto e explicado o objetivo e 
apelos principais da Campanha, os presentes 
enn'queceram o momento com muitas e importantes 
sugestões de ações voluntários, parcerias e 
engajamento em grupos de seNiços com a finalidade de 
perpetuar a campanha e, assim, fazer vigorar os direitos 
de todos à cidadania com todas suas implicações: 
educação, lazer. saúde... Dentre essas propostas, 
mereceram destaque: o resgate da Escola Técnica Dom 
José; a promoção de movimentos pela Paz, que possam 
motivar e agregar pessoas num mesmo ideal e a 
intensificação de campanhas e comprometimentos em 
seNiços voluntários. 

Neste encontro foi empossado o novo secretário 
executivo do Pacto de Cooperação, Regina/do Parente. 
Rubens Lima, que antes assumia essa secretaria, passa 
a fazer parte da Coordenação, juntamentf? com 
Fernando /biapina, Jumário Gomes, Salmito Campos e 
Gerardo N09ueira. 

Numa iniciativa da Secretaria de Cultura, Desporto 
e Mobilização Social do município, desde o dia 03 
deste mês encontra-se em Sobral uma equipe de um 
dos dois laboratórios de arqueologia do Departamento 
de História da Universidade Federal de 
PernambucoUFPE, que é coordenada pelo professor 
Marcos Albuquerque, nome conhecido 
internacionalmente pelos muitos trabalhos que já 
desenvolveu. 

De acordo com Lenivaldo Cavalcante (foto) da 
Silva, técnico em arqueologia, membro da equipe 
comandada pelo professor Marcos Albuquerque, o 
objetivo desse trabalho é verificar e confirmar a 
possibilidade de identificar nos resquícios ali 
encontrados elementos do que fora a primeira igreja de 
Sobral. 

Após vários dias de escavações da pista de 
rolamento ao lado direito de quem sai da catedral de 
Sobral, até o momento os pesquisadores já 
encontraram vários fragmentos de louças, 
provavelmente do inicio do século XIX, mas que serão 
ainda submetidos a, no mínimo, 70 itens de análise, e 
um alicerce da possível igreja. "Não se tem ainda 
informações precisas de que realmente este alicerce 
seja da igreja. Para isso serão feita escavações em 
lugar pouco à frente donde está acontecendo as 
escavações a fim de verificar algumas hipóteses", diz 
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Lenivaldo. 
Esse trabalho que está sendo realizado em Sobral 

teve ponto de partida a informação contida no livro 
"História de Sobral", de Dom José Tupinambá da Frota, 
primeiro bispo de Sobral, de que a Igreja Matriz fora 
construída ao lado da primeira igreja de Sobral, que 
teria sido um marco na origem da cidade. Esta 
informação está baseada não só no livro de Dom José, 
mas também nos testemunhos orais ·de alguns 
pessoas, como o historiador Pe. João Mendes Lira e o 
maestro José Wilson Brasil, 82 anos, que afirmara ter 
brincado, quando criança, nos supostos alicerces da 
igreja Segundo alguns relatos, o primitivo templo data 
do século XVIII, mas não há ainda elementos para 
afirmar com precisão essa data. 

A primeira parte das escavações será interrompida 
por conta das celebrações da Semana Santa. Depois 
disso, o trabalho terá sua continuidade por mais uns 
trinta dias, o que dependerá do desenvolvimento da 
primeira fase. 

l 

A equipe já realizou vários trabalhos importantes, 
como a escavação da primeira sinagoga das 
Américas, em Recife, e, atualmente, está 
desenvolvendo a escavação e recuperação do 
primeiro engenho a vapor do Ceará, no Sitio Alagadiço 
Novo (Messejana/Fortaleza) e também na casa onde 
nasceu José de Alencar. 
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