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           Fortaleza, 2 de Março de 2017. 

Circular nº 01/2017: Assembleia Arquidiocesana de Juventude 2017 

" Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem,  

mas seja um exemplo para os fiéis na palavra,  

no procedimento, no amor, na fé e na pureza.."  

(1Tm 4,12) 

 

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, 

 

 Vivenciando este grande ano de alegria pelos 300 anos do Encontro da Imagem da Senhora 

Aparecida e exultantes pelos grandes avanços dados em nossos trabalhos junto à juventude de Fortaleza, nós, 

Comissão Executiva do SEJAF – Setor Juventude da Arquidiocese de Fortaleza, convocamos todas as forças 

juvenis de nossa Arquidiocese para a Assembleia Arquidiocesana de Juventude 2016-2017, que se 

realizará nos dias 25 e 26 Março, nas dependências do Centro Pastoral Maria, Mãe da Igreja (Rua 

Rodrigues Júnior, 300 - Centro, Fortaleza). O ingresso e credenciamento dos participantes se darão a 

partir das 7:30h do dia 25 e o envio às 16h do dia 26. A inscrição, no valor de R$ 50,00 por pessoa, deve ser 

efetuada até no máximo dia 23, através de depósito na conta poupança de Adriano Tavares Andrade, nosso 

tesoureiro (Caixa Econômica Federal – Ag.: 1922/ Op.: 013/ Conta Poupança: 14772-6). Feito o depósito, o 

comprovante deverá ser enviado por email para sejafortaleza@gmail.com . 

 

 Atenção à lista de participantes da Assembleia 2016-2017: 

  

 Das regiões episcopais: 

 

  1 Assessor eclesiástico (padre ou religioso); 

  1 Assessor adulto; 

  2 Jovens Líderes; 

   

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

Movimentos: 

   

  2 Jovens Líderes; 
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 Lembramos da importância que tem sua participação. Este será um importante momento para 

avaliarmos nossa 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 

biênio, 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 e 

do Encontro de Revitalização, que acontecerá em setembro próximo. Será tratada ainda nesta assembleia, a 

aprovação da atualização do Regimento interno do SEJAF e a eleição de uma nova coordenação executiva, 

visto que já se encerra o período da atual.  

 

 Para maiores contatos estão disponíveis os telefones: (85) 9.8562-2535 (Herlon Macedo), (85) 

9.8787-7722 (Pe. Watson), (85) 9.8600-7703 (Claima)  e ainda o email do setor: sejafortaleza@gmail.com.  

 

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

sociedade, uma Civilização do Amor. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

 

Pe. Watson Façanha 

Assessor Eclesiástico para a Juventude 
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