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“... Escondestes essas coisas aos grandes e poderosos e as revelastes aos 
pequeninos!” (Lc 10, 21) 

 

Caros agentes da Pastoral Carcerária, 
 
Liberdade e Paz! 
 
A partir da nossa realidade precisamos ter conhecimento da situação carcerária e desafios 
provocados pela política penitenciária. Com a temática acima citada, temos como objetivo 
buscar a motivação, o aprimoramento e o fortalecimento do nosso compromisso com os 
encarcerados (as), cultivando em nós e nas equipes como um todo, uma formação sólida. 
Necessitamos repensar uma nova forma de fazer e estar mais presente dentro dos 
cárceres. 
 
Com este intuito, a Pastoral Carcerária fará sua assembleia estadual, nos dias 19, 20 e 21, 
de outubro deste ano. Nada melhor para retomar com fôlego renovado nossa missão de 
agentes de Pastoral Carcerária. Para nós que fazemos a Pastoral Carcerária da Igreja 
Católica, “evangelizar” é despertar desejos de mudança de “valores de vida” nos 
encarcerados e, ao mesmo tempo, propor mudanças radicais das estruturas injustas que 
perpetuam a exclusão social antes, durante e após o encarceramento. 
 
Para contribuir melhor com a nossa assembleia é necessário trazer o painel desenhado 
da caminhada da pastoral Carcerária, vivenciada por vocês. Este trabalho trazido feito é 
muito importante. Ajudará na reflexão com a Ir. Petra, Vice Coordenadora da Pastoral 
Carcerária Nacional. No painel deverá ter as respostas das perguntas feitas abaixo. 

1- O que me motiva a “estar” na PCr? 
2- O que alimenta minhas motivações? 
3- Quais mudanças significativas estamos percebendo no Sistema Penitenciário? 
4- Quais as novidades em nossas práticas de PCr? 
5- Dificuldades? 

  
As vagas serão limitadas, sendo 02 (dois) representantes por Diocese. Pedimos somente a 
contribuição de uma taxa referente à alimentação R$: 40,00 (quarenta reais), por pessoa.  
É importante uma ajuda da Diocese ou Paróquia, para garantirmos a participação de todos.  
 
A hospedagem vai ser da mesma forma do ano passado, ou seja, não dormiremos no local 
onde acontecerá a Assembleia. Por isso tragam seus pertences como toalha, lençol etc. 
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LOCAL: Centro de Pastoral Maria, Mãe da Igreja – Rua Rodrigues Júnior 300 – Centro.  
PONTO DE REFERÊNCIA: Próximo ao Seminário da Prainha e Centro Dragão do Mar. 
ÔNIBUS: Qualquer um que passe na Av: Dom Manuel, e Av: Santos Dumont.  CHEGADA a 
partir da 14h no dia 19 (sexta-feira), e término no dia 21 (domingo) com o almoço. 
 
CONFIRMAR PRESENÇA: Até o dia 10/10/2012, na Secretaria da PCr com Regina. Fone: 
(85)33888718 / Fone/Fax: (85)33888703 / (85)87318895 ou (85) 96554275 ou por E-mail: 
pcarcerariafortaleza@yahoo.com.br. 
 
 
Traga na bagagem muita alegria, disposição, e coragem... Ah!!! Tragam também na 
bagagem além da troca de experiências, algo para partilhar como: apresentação de um 
número, piada, verso, músicas bem descontraídos e animados... 
 
 

É graça divina começar bem”. Graça maior persistir na caminhada certa.                              
“Mas graça das graças é não desistir nunca”. 

               (Dom Hélder Câmara) 

 

 
 
 
Fraternalmente,                                        
 
 
 
        
 

 
                   Ruth Leite Vieira                                                                  Pe. Marco Passerini 
Coord. Arquidiocesana de Fortaleza                                            Coordenador Regional NE I 
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