
 

 

 

                              
                                 

 

 

 

 

Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos 
Bispo Auxiliar de Fortaleza responsável pela Vida 
Religiosa 
Telefone (85) 4012 8151 / 4012 8159 
E-mail: vascojlg@hotmail.com  

 

Ir. Maria Áurea Augusto Marques, IBP 
Presidente da CRB – Regional Ceará  
Telefone: (85) 3253 2170 
E-mail: crbce@yahoo.com.br 

 

 

Fortaleza, 3 de novembro de 2014. 

 

 

Carta Circular 011/2014: no Ano da Vida Religiosa – Jubileu Centenário da Arquidiocese de 

Fortaleza 
 

 “O ano de 2015, dedicado à vida consagrada, será uma ocasião favorável para apresentar aos jovens a 
sua beleza. ... : antes de tudo a oração, depois obras próprias, percursos personalizados, coragem da 

proposta, acompanhamento e participação das famílias.” 
Papa Francisco 

 

Caríssimos Irmãos Religiosos e Religiosas, 

 

Alegria e Paz no Senhor! 

  

Na entrada no ANO JUBILAR CENTENÁRIO 2015 em nossa Arquidiocese de Fortaleza, 

desejamos celebrar este dia muito especial para a vida religiosa.  Iniciamos o mesmo Ano Jubilar com 

a celebração da abertura do ANO DA CARIDADE no dia 14 de novembro. E em sintonia com a 

proposta do Santo Padre Francisco estaremos também celebrando em 2015 o ANO DA VIDA 

RELIGIOSA com toda a Igreja.  

Temos, assim, a grande alegria de convidá-los para o Dia de Reencantamento da Vida 

Religiosa, que iremos realizar:  

 

Dia 22 de novembro – sábado, 

com início às 9 horas com a Celebração Eucarística 

na Catedral Metropolitana de Fortaleza. 

 

 Pedimos às Congregações tragam todas um banner alusivo ao seu carisma para esta 

celebração. Será a oportunidade de visualizarmos a riqueza de dons que o Senhor coloca dentro de 

nossa Igreja e seu serviço de amor para com os irmãos, principalmente os mais pobres e necessitados.  

 Contamos com a presença de todas as Congregações Religiosas Masculinas e Femininas para 

celebrarmos juntos a presença da Vida Religiosa Consagrada em nossa Igreja Arquidiocesana que está 

completando 100 Anos. Será muito conveniente estender o convite aos fiéis ligados aos seus carismas 

religiosos, principalmente os jovens.  

Será também momento oportuno para confraternização de todos os religiosos e religiosas 

como testemunho luminoso do Amor de Deus no reencantamento do seguimento de Jesus – 

testemunho vivo no Ano da Caridade. 
 

 Abraço fraterno, orações e bênção. 

  

Em Jesus e Maria. 

 

Arcebispo Metropolitano de Fortaleza 

 

Contato:  


