
ARQUIDIOCESE DE FORTALEZA 

COMUNIDADES ECLESIAIS DE BASE – CEBS’s 

 

CARTA CONVITE PARA A ASSEMBLEIA ARQUIDIOCESANA DE CEB’s  

 

É por causa do meu povo machucado que acredito em religião 

libertadora. É por causa de Jesus ressuscitado que acredito em 

religião libertadora (Canto: Religião libertadora, Pe. Zezinho) 

 

 

FORTALEZA, 1º DE NOVEMBRO DE 2013 

 

Queridos amigos (as)! 

 

Aproxima-se mais uma Assembleia Arquidiocesana das Comunidades 

Eclesiais de Base - CEB’s. A nossa Assembleia acontecerá nos dias 15 e 16 de 

novembro de 2013, começando às 8h do dia 15 e seguindo até às 17h do dia 16, no 

Centro de Pastoral Maria Mãe da Igreja  – CPMMI, Av. Dom Manuel, 339 – Centro, 

entrada pela Rua Rodrigues Júnior. 

A nossa Assembleia é um momento importante de partilha, troca de 

nossas experiências, celebração, tomada de decisões. É ocasião onde avaliamos nossa 

Caminhada e planejamos o ano vindouro a partir da eleição de nossas prioridades e 

nosso jeito de ser Igreja. Em nossa Arquidiocese, continuamos perseverantes, ousando e 

recriando, sendo presença profética junto aos que sofrem, procurando chegar, como diz 

o Papa Francisco: às “periferias existenciais” de nosso tempo.  

As CEBs representam uma maneira de ser Igreja, de ser comunidade, de 

fraternidade, inspirada na mais legítima e antiga tradição eclesial. Teologicamente são, 



hoje, uma experiência eclesial amadurecida, uma ação do Espírito no horizonte das 

urgências de nosso tempo (cf. texto de apresentação do Doc. 92 da CNBB).  

Esperamos com alegria sua presença, e confirmação através dos e–

mails e/ou telefones apresentados nesta carta, para que a gente possa se organizar bem 

e você se sentir em casa, afinal de contas as CEB’s são a nossa casa, casa de irmãos, 

comunidade de fé transformadora, ecológica e solidária, seguindo os passos de Jesus de 

Nazaré (cf. At 10, 34-43) 

Algumas informações importantes: 

1. Confirmar sua vinda com Gomes (88696993 - oi), Auriclea 

(86821268 –OI), Fernanda (85827890 – OI) ou nos e-malis: fg-

duarte@uol.com.br (Chiquinho Gomes). 

2. Cada um que venha, traga entusiasmo, boa vontade, livro de canto do 

13º Intereclesial das CEBs, e R$ 10,00 (dez reais para ajudar nas 

despesas com almoço) e como de costume podem trazer algo para 

partilharmos no lanche, o que trouxerem será bem acolhido.  

3. Aqueles (as) que vem do Interior de nossa Arquidiocese tragam roupa 

de cama (lençol, rede) para a gente acomodá-los (as) com dignidade. 

4. Todos os delegados (as) que irão para o 13º Intereclesial de 07 a 11 

de janeiro de 2014, em Juazeiro do Norte, devem comparecer à 

nossa Assembleia. 

5. Que cada Comunidade traga fotos montadas em painel do que a CEB 

fez durante o ano de 2013. 

 

Que o Deus da Vida e da Esperança, abençoe-nos sempre com a graça e 

alegria de cantar a vida, anunciando o Bem, denunciando corajosamente todas as formas 

de opressão e realizando a “Civilização do Amor”, que falava Paulo VI.  

 

Coordenação Ampliada das Comunidades Eclesiais de Base da 

Arquidiocese de Fortaleza 
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