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Caros agentes da Pastoral Carcerária, 
 

“Quanto à conversão pastoral, quero lembrar que “pastoral” 
Nada mais é que o exercício da maternidade da Igreja. 

Ela gera, amamenta, faz crescer, corrige, alimenta, conduz pela mão... 
Por isso, faz falta uma Igreja capaz de redescobrir as entranhas maternas da misericórdia. 

Sem a misericórdia, poucas possibilidades têm hoje de inserir-nos em um mundo de “feridos”, 
Que “têm necessidade de compreensão, de perdão, de amor”. 

                                                                                                                                   Papa Francisco 

 
 
Aproximando-se nossa Assembleia anual, desejamos encontrar a todos (as) sempre bem dispostos 
(as) e firmes no seguimento de Jesus que continua repetindo à nossa Igreja: “Estava na prisão e 
vocês foram me visitar”. Mt 25,36 

Concluindo mais um ano de intensa atividade, somos convidados a partilhar “o que ouvimos, o 
que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e o que as nossas mãos apalparam...” 1ª Jo, 
1,1. 
Nesta Assembleia queremos escutar e falar das nossas vivências “atrás das grades” e, a partir 
delas, aprofundar as questões inerentes à política penitenciária cada vez mais complexa e 
desafiadora.  Pretendemos avaliar nossa metodologia de trabalho e renovar as motivações que 
sustentam nosso engajamento pastoral.   
 
Para facilitar o andamento da Assembleia, convidamos a trazer por escrito à avaliação da 
caminhada da pastoral na sua diocese ou paróquia, evidenciando:  
1. A estrutura da Pastoral na diocese;  
2. O cronograma das visitas aos presídios;  
3. O que é realizado nessas visitas;  
4. As ações mais exitosas;  
5. As dificuldades internas ao grupo;  
6. Os principais desafios da estrutura penitenciária. 
 
Não tem limites de vagas, mas recomendamos que todos (as) estejam presentes na abertura da 
sexta-feira. Dentro das condições de cada um (a), estamos propondo uma contribuição de R$ 
50,00 (cinquenta reais) para os custos de alimentação durante toda a Assembleia. Quem puder, 
solicite a contribuição de sua paróquia ou diocese.   
 
DATA: de 25 a 27 de outubro 2013 (abertura às 18 hs de sexta-feira; encerramento com o almoço 
de domingo) 
 
LOCAL: Centro Frei Humberto – MST – Rua Paulo Firmeza, 445 - Bairro São João do Tauape. Tel. 
3472 5572 (Juciene ou Valéria) 
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PONTOS DE REFERÊNCIA:  
 

1. Praça do Mercado, Bairro Joaquim Távora (localizada na Pontes Vieira), entra na Rua 
Capitão Gustavo e segue até a Rua Paulo Firmeza nº 445. 

 
2. Igreja Pio XII: a Rua Paulo Firmeza fica depois da Monsenhor Salazar chegando na igreja é 

só seguir em frente até a esquina do bar Kina do Frango, dobrar à esquerda até o Centro 
Frei Humberto nº 445. 
 

3. Outra opção: vindo pela BR 116, descer o viaduto da Base Aérea a primeira Rua a direita é 
Paulo Firmeza próximo ao hospital da Unimed. 

 
4. ÔNIBUS: Qualquer um que passe na Av: Pontes Vieira. 

 
 
CONFIRMAR PRESENÇA: Até o dia 18/10/2013, 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... Sem esquecer toalha de banho, (rede 
quem quiser), caneca pessoal etc. 
 
 
 

                                                                                                      Fortaleza, 08 de outubro de 2013. 
 
 
Fraternalmente,       
 
 
 

 
Regina Pereira 

P/ Coordenação da PCr. 
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