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Fortaleza, 6 de maio de 2016. 
 

 

Circular 006/2016: Coleta para o Congresso Eucarístico Nacional 

 

EUCARISTIA E PARTILHA NA AMAZÔNIA MISSIONÁRIA. 

“Eles o reconheceram no partir do pão.” (Cf. Lc 24, 35) 

 

 

Aos Párocos e Vigários Paroquiais responsáveis por Áreas Pastorais, 

A todas as comunidades eclesiais. 

 

Na alegria e na Paz no Senhor Ressuscitado! 

 

 No mês de agosto próximo, todo o Brasil estará voltado para a Belém do Pará nos 

dias 15 a 21, ocasião em que milhares de pessoas, peregrinos e delegados de toda a Igreja no 

Brasil, se reunirão para a celebração do XVII Congresso Eucarístico Nacional.  

 A realização de um Congresso Eucarístico é um acontecimento de Igreja, oportunidade 

de testemunho de nossa fé na presença real de Jesus, nosso Senhor, na Santa Eucaristia. Deste 

testemunho de fé a conseqüência da missão evangelizadora com tantos frutos para a vida das 

pessoas, das comunidades eclesiais e de todo o nosso Povo Brasileiro. 

  Todas as Arquidioceses, Dioceses e Prelazias do Brasil com a participação de todas as 

Comunidades Eclesiais realizarão um gesto conjunto de comunhão neste evento eclesial 

comum. 

 Convocamos todas as comunidades, paróquias e áreas pastorais, congregações 

religiosas e movimentos eclesiais a participar com sua partilha eclesial nesta Coleta Especial: 

“De fato, o serviço desta coleta não deve apenas satisfazer às necessidades dos cristãos, mas 

há de ser ocasião de dar efusivas ações de graças a Deus” (2 Cor 9, 12 s).  

 Pedimos nossos irmãos sacerdotes motivem os fiéis para esta Coleta, verdadeira 

comunhão de bens em todo o Brasil.  

 O resultado das coletas realizadas por ocasião das missas do final de semana (11 e 

12/de Junho) seja com presteza enviado à Cúria Metropolitana, que terá a missão de 

fazê-la chegar à Arquidiocese de Belém.  
 

 Pedindo as bênçãos do Senhor, 

 

Em Jesus e Maria, 

 

 

 

Arcebispo Metropolitano de Fortaleza 

 

 

 

Anexa: Carta da Presidência da CNBB. 


