
 

 

 

                              
                                 

 

 

 

 
Fortaleza, 30 de janeiro de 2013. 

 

 

Carta Circular 002/2013: Reunião do arcebispo com os superiores e/ou representantes 

das Congregações e Institutos de Vida Consagrada 
 

 “Neste tempo, os membros dos Institutos de Vida Consagrada e das Sociedades de Vida Apostólica são solicitados a se 
empenhar na nova evangelização, com uma adesão renovada ao Senhor Jesus, pela contribuição dos próprios carismas e 

na fidelidade ao Santo Padre e à sã doutrina.” (Da Nota CDF – Ano da Fé) 

 

Caríssimas Irmãs Religiosas, 

Caríssimos Irmãos Religiosos, 

 

Alegria e Paz no Senhor! 

 

Mais uma vez, de acordo com a Coordenação Regional da CRB e as(os) Superiores Religiosas(os) em 

nossa Arquidiocese de Fortaleza, desejamos nos encontrar com as (os) superiores ou representantes das 

congregações e institutos de vida consagrada presentes na Arquidiocese de Fortaleza. Marcamos uma reunião 

para: 

Dia 19 de fevereiro de 2013 – terça-feira, 

das 9 às 11 horas, 

no Centro de Pastoral “Maria, Mãe da Igreja”, 

Av. Dom Manoel, 339, 

com estacionamento à Rua Rodrigues Júnior, 300 – Cento – Fortaleza 

Tel. 3388 8700 

 A pauta prevê: 
 Oração inicial 

 Acolhida e palavra do arcebispo 
 Assunto para diálogo:  

 Como sentimos a contribuição da vida religiosa na Arquidiocese de Fortaleza: conquistas e 
desafios. 

 Como sentimos a CRB – sugestões. 
 Como reativar os núcleos dos religiosos na Arquidiocese. 
 A questão vocacionasl: É possível um evento ou uma programação comum? 

 Informes: 
 Programação da CRB Nacional 
 Programação da CRB Regional  

 

Será oportunidade de comunhão dos mais variados carismas dados pelo Espírito Santo à Igreja, com os 

pastores da Igreja Arquidiocesana. Contamos com sua presença para este nosso encontro. 

 

 

 Abraço fraterno, orações e bênção. 

  

Em Jesus e Maria. 

 

 

 

Arcebispo Metropolitano de Fortaleza 

 

Para contato:  

CRB – Regional Ceará  

Ir. Maria Áurea Augusto Marques, IBP 

Presidente Regional da CRB. 

Fone: 3253 2170 / E-mail: crbce@yahoo.com.br 


