
ARQUIDIOCESE DE FORTALEZA 

PRÉ-CONGRESSO BÍBLICO-CATEQUÉTICO 

CARTA - CONVITE 

 

 Caríssimos Vigários Episcopais, 

 

Neste Ano Centenário de nossa Arquidiocese, os mais diversos “setores” pastorais que compõem a mesma se 

alegram e se organizam, em vista do grande dia em que juntos celebraremos, 100 Anos de uma caminhada de evangelização. 

A Coordenação de Catequese Arquidiocesana não poderia ficar a parte desta história.  

 Por este e por outros diversos motivos, levamos ao conhecimento dos Senhores Vigários Episcopais e Coordenação 

de Catequese Paroquial a seguinte programação: 

Pré-Congresso Bíblico Catequético 

Tema: A Palavra de Deus: Fonte e Inspiração no Caminhar Catequético. 

Lema: “Os que haviam sido dispersos anunciavam de lugar em lugar a Palavra de Deus”. (At 8,4). 

Assessores/as confirmados/as: Definindo 

Data: 5 de Julho de 2015. 

Local: Centro de Pastoral Maria Mãe da Igreja. 

Horário: das 8 horas às 16 horas. 

Participantes: 01 (um/a) Catequista por Paróquia ou Área Pastoral da Arquidiocese. 

Valor: Definindo 

 

 Este momento, como o próprio nome já diz, será em preparação para o I Congresso Bíblico-Catequético. Este 

acontecerá em agosto deste ano, entre os dias 27 e 30, na Diocese de Itapipoca-Ce. Durante estes dias estaremos estudando e 

nos aprofundando sobre a seguinte temática - A Palavra de Deus: Fonte e Inspiração no Caminhar Catequético. E com o 

Lema: “Os que haviam sido dispersos anunciavam de lugar em lugar a Palavra de Deus”. (At 8,4). 

 Sabemos que este Congresso não contemplará a participação de todos/as. Mas apenas de uma minoria, por isso 

desejamos tanto realizar este momento em nível Arquidiocesano, para possibilitar aos /as nossos/as Catequistas, conhecerem 

um pouco da temática e buscarem aprofundamento em seu ministério pastoral. Daí a insistência em manter o mesmo Tema e 

Lema do próprio Congresso. 

 Para que este momento aconteça, solicitamos aos Senhores Vigários Episcopais uma ajuda financeira, a fim de cobrir 

as mais variadas despesas que indiscutivelmente se apresentam mediante a um encontro deste nível.  

Valor Solicitado por Região Episcopal: Dividiremos igualmente entre as 9 Regiões Episcopais. 

 Desde já agradecemos pela resposta positiva. Contamos com sua presença para Celebrarmos juntos ao final deste dia. 

Melhores Informações: (85) 3274-2588 / (85) 8833-7983 Jocelio Sousa / (85) 3388-8701 Hilda Chavantes / (85) 

88883-2857 José Cardoso. 


