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Fortaleza, 23 de novembro de 2014. 

"Enraizados e edificados em Cristo, firmes na fé" (Col 2, 7) 
 

Aos Revmos. Vigários Episcopais. 
Aos Coordenadores e assessores das regiões episcopais do setor juventude, pastorais, 
movimentos, organismos, congregações e novas comunidades, 

Graça e Paz! 
 

Caros amigos, nós, do Setor Juventude da Arquidiocese de Fortaleza, um organismo 

a serviço da evangelização das juventudes, estamos enviando esta carta aos senhores 
como um convite a caminhar conosco para crescer na fé. Queremos ser evangelizados 

para evangelizar, pois em nossa Igreja Particular somos constantemente chamados a dar 
um pouco mais de nós na desafiadora missão de proporcionar opções de 
acompanhamento e protagonismo a esta parcela do povo de Deus que busca 

constantemente a desconstrução da cultura de violência e assumem, como missão, o 
projeto de construção da Civilização do Amor. 

Motivados pela carta de colossenses convidamos os representantes juvenis para à V 
Assembleia do Setor Juventude da Arquidiocese de Fortaleza - SEJAF que irá acontecer 

entre os dias 28 a 30 de novembro de 2014 na casa dos Padres Salesianos no Icaraí – 
Caucaia (inicia-se às 20h do dia 28 e termino às 13h do dia 30), iremos avaliar a 
caminhada do biênio 2013/2014 e juntos elaborar o planejamento do SEJAF 2015 e 
2016. 

Pedimos a presença de quatro jovens por região episcopal (coordenador e vice do 

biênio 2013/2014 e os novos coordenadores do biênio 2015/2016, no caso de existir 
setor juventude na região), pastorais e movimentos juvenis organizados em nível de 
Arquidiocese de Fortaleza (as Pastorais de Juventude, Juventude Mariana Vicentina, 

Juventude Missionária, Movimento Eucarístico Jovem,  Pastoral Vocacional, Pastoral da 
Crisma, Setor Universidades, Conferencia dos Religiosos do Brasil, Fórum 

Arquidiocesano dos Movimentos, EJC, FAMEC, etc). 
Cada representante deve levar algo que demonstre as realidades existentes nas 

organizações, pastorais e regiões (podem ser fotos, slides, vídeos, etc).  Estamos pedindo 

que participante contribua com uma taxa de R$ 40,00 (quarenta reais), referente à 
alimentação, hospedagem, formação e despesas gerais. Todos os participantes devem 
levar redes e cordas ou colchonetes e roupa de cama, bíblia, material para anotações, 

roupas de banho ou roupas leves (haverá um momento de lazer) e uma caixa de 
chocolate (haverá amigo doce). 

Maiores informação com Lucas Guerra no fone 87917683 ou Pe. Watson no fone 
87877722. Na certeza de que contaremos com todos os convocados para este momento 
de unidade, suplicamos a Deus e a Virgem Maria pelo bom êxito desta Assembleia!  

Em Cristo Jesus, 
 

Pe. Watson Holanda Façanha  
Referencial do SEJAF  

 

 
 
 

Lucas Guerra Carvalho de Almeida 
Coordenador do SEJAF 


