
 

  

 

 
Fortaleza, 31 de maio de 2015. 

 
Carta Circular 005/2015: Dia Mundial de Oração pela Santificação dos Sacerdotes  

e Retiro Espiritual do Clero. 
 

“Levados pela Caridade de Cristo.” (2Cor. 5, 14)   
 
Caríssimos Irmãos no Sacerdócio, 
Alegria e Paz no Senhor! 
 
 Neste Ano da Caridade – ANO JUBILAR CENTENÁRIO de nossa Arquidiocese de Fortaleza – 
estaremos celebrando na Sexta-feira, dia 12 de junho, Solenidade do Sagrado Coração de Jesus, a 
JORNADA MUNDIAL DE ORAÇÕES PELA SANTIFICAÇÃO DOS SACERDOTES. Esta celebração, 
instituída pelo Papa São João Paulo II, é muito significativa para nós sacerdotes, que encontramos no 
Coração de Cristo a expressão máxima do Amor de Deus, do qual somos privilegiados servidores.  
 Estaremos realizando Manhã de Oração pela Santificação dos Sacerdotes: 
 

na Catedral Metropolitana de Fortaleza 
dia 12 de junho de 2013 – Sexta-feira – Solenidade do Sagrado Coração de Jesus, 

das 6h30min às 12h00min. 
 

 Convidamos a todos os sacerdotes diocesanos e religiosos em nossa Arquidiocese para participar 
da programação desta manhã de orações em Adoração Eucarística, dando a si e aos fiéis oportunidade de 
participar do Sacramento da Reconciliação. 
 Será muito oportuno também realizarem em suas comunidades, neste dia momentos de oração, 
hora santa eucarística, reunindo os fiéis para rezarem pela santificação de seus pastores. 
__________________________ 
  

Para nosso crescimento espiritual e ministerial temos o compromisso marcado com o I RETIRO 
ESPIRITUAL ANUAL DO PRESBITÉRIO ARQUIDIOCESANO, indispensável para todos os 
sacerdotes. O primeiro retiro será: 
 

nos dias  06 de Julho - Segunda-feira ( início com jantar ) 
a 10 de julho – Sexta-feira ( término com almoço ). 
local: Pousada dos Capuchinhos em Guaramiranga.  

A taxa de participação será paga no ingresso do retiro  
e comportará R$ 400,00 (4 diárias de R$100,00). 

 
 Orientará o Retiro Dom Jorge Alves Bezerra SSS, Bispo Diocesano de Paracatu MG. 

Lembramos a necessidade que todos os participantes tragam túnica, estolas verde e branca 
e a Liturgia das Horas para nossas celebrações em comum.  
   
 Nosso abraço fraterno e nossas orações. 

Em Jesus e Maria, 
 
 

Arcebispo Metropolitano de Fortaleza 
 
 
PARA CONTATO: Visto o número limitado de vagas, para o Retiro Espiritual é necessária inscrição com 
antecedência na Sala do Clero – tel. 4005 7860.  

 


