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Circular nº 02/2015 

           Fortaleza, 01 de Novembro de 2015. 
Solenidade de Todos(as) os Santos(as) 

 

" Ducitur a Christi Caritate" (2Cor 5,14) 

 

Aos Revmos. Vigários Episcopais.  

Aos Coordenadores e assessores de juventude das regiões episcopais, pastorais, movimentos, organismos, 

congregações e novas comunidades, 

Paz e Bem! 

 

 Queridas(os) irmãs e irmãos, 

 

 Exultantes de alegria pelo Jubileu Centenário de nossa Arquidiocese e pelos grandes avanços dados 

em nossos trabalhos junto à juventude de Fortaleza, nós, comissão executiva do SEJAF – Setor Juventude da 

Arquidiocese de Fortaleza, convidados todas as forças juvenis de nossa Arquidiocese para a Assembleia 

Arquidiocesana de Juventude 2015 que se realizará nos dias 4, 5 e 6 de Dezembro próximo nas 

dependências da Casa da Juventude, na Paróquia Cristo Rei (padres jesuítas), na Aldeota. O ingresso e 

credenciamento dos participantes se darão a partir das 19h do dia 4 e o envio após o almoço do dia 6. 

Atenção à lista de participantes da Assembleia 2015: 

  

 Das regiões episcopais: 

 

  1 Assessor eclesiástico (padre ou religioso); 

  1 Assessor adulto; 

  2 Jovens coordenadores; 

  1 Jovem responsável pela comunicação e mídia do setor da região; 

  1 Jovem responsável pela formação do setor da região; 

  1 Jovem diretamente responsável pelos eventos e estrutura do setor da região; 

 

 Das Pastorais de Juventude, Organismos, Congregações, Novas comunidades e dos 

Movimentos: 

   

  2 Representantes jovens; 

 

 As inscrições devem ser realizadas até o dia 24 de novembro através de formulário disponível no site 

https://docs.google.com/forms/d/1hjyOm9mRY5K1jix_40mknhYqCbpTwpil2xIh2kaVQyc/viewform?c=0&

https://docs.google.com/forms/d/1hjyOm9mRY5K1jix_40mknhYqCbpTwpil2xIh2kaVQyc/viewform?c=0&w=1
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w=1. O valor referente à inscrição é de R$ 40,00 por pessoa e deve ser efetuado seguindo os passos 

virtualmente indicados no ato da inscrição. 

 

 Lembramos da importância que tem sua participação. Este será um importante momento para 

avaliarmos este ano de caminhada, continuando os trabalhos de revitalização da pastoral juvenil que nossa 

Igreja nos propõe. Além da avaliação, também se faz necessário planejarmos nossos trabalhos para o 

próximo ano, traçando metas, e linhas de ação, principalmente neste momento em que a Igreja do Brasil nos 

convida a percorremos um caminho de evangelização com a Mãe Aparecida, através do Projeto Rota 300. 

Pedimos ainda que, cada participante leve rede e sua roupa de cama. 

 

 É necessário que cada representação juvenil prepare uma pequena apresentação sobre os trabalhos 

desenvolvidos pela juventude de seu movimento ou região episcopal durante o ano, para ser apresentada em 

momento oportuno à plenária.  

  

 Para maiores contatos estão disponíveis os telefones: (85) 9.8862-2913 (Jone Brasil), (85) 9.8562-

2535 (Herlon Macedo), (85) 9.8787-7722 (Pe. Watson)  e ainda o email do setor: sejafortaleza@gmail.com.  

 

 Rogamos a Virgem da Assunção que nos guie e faça de nós verdadeiros construtores de uma nova 

sociedade, uma Civilização do Amor. 

 

Atenciosamente, 

 

Pe. Watson Façanha 

Assessor Eclesiástico para a Juventude 

 

 

 

 

Jone Brasil 

Coordenador Arquidiocesano de Juventude 
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