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Setor Juventude da Arquidiocese 

Fortaleza, 08 de março de 2019. 

Aos Vigários Episcopais, Religiosos e Religiosas, Pastorais, Comunidades e Agentes que trabalham 

no Setor de Juventude da Arquidiocese de Fortaleza. 

 A todos, Paz e Bem! 

 "17Santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. 18Como tu me enviaste ao mundo, também eu 

os enviei ao mundo. 19Santifico-me por eles para que também eles sejam santificados pela verdade.” 20“Não 

rogo somente por eles, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim. 21Para que todos 

sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia 

que tu me enviaste." (Jo 17, 17-21) 

 Partindo deste texto do Evangelho de São João, percebemos que o desejo de Cristo é uma Igreja unida. 

Já o Concílio vaticano II no seu decreto Unitatis Redintegratio 11 reconhece que a unidade é um sinal da Ação 

do Espírito Santo. As dificuldades, as incompreensões levam as pessoas à separação, a desconfiarem uma das 

outras e, não raro, levantar dúvidas sobre o caráter teológico da unidade. 

 O valor verdadeiro na Igreja tem seu fundamento no Evangelho, nele a Igreja aprofunda as suas raízes, 

pois Jesus, o Verbo Encarnado, revelou definitivamente aquilo que não é uma invenção humana. O Evangelho, 

em seu sentido estrito, não é um livro, nem uma mensagem testemunhada na Bíblia, mas uma pessoa e esta 

pessoa é Jesus. Palavra eterna do Pai, que enviou sobre a Igreja o Espírito de unidade e de paz. 

 Com essa reflexão, quero convidar os padres referenciais para a juventude em cada região episcopal 

de nossa Arquidiocese, a Pastoral da Juventude (PJ), Pastoral da Juventude no Meio Popular (PJMP), Encontro 

de Jovens com Cristo (EJC), Movimento da Juventude (MJ), Serviço de Animação Vocacional (SAV), Legião 

de Maria, Pastoral da Juventude Rural (PJR), Novas Comunidades, Congregações Religiosas, Juventude 

Missionária (JM), Juventude Franciscana (JUFRA), Articulação da Catequese e Regiões Episcopais. 

 Nosso objetivo é trabalhar os pontos de Unidade e Articular o SEJAF. Para tanto, faz-se necessário a 

presença do padre referencial para o setor de Juventude da Região, dois Jovens de cada região, o padre 

referencial para a juventude da Arquidiocese de Fortaleza, o padre ou religioso(a) indicado(a) para o setor de 

juventude da Congregação e comunidade de vida, bem como dois jovens dessas Congregações e Comunidades. 

 Lembremo-nos da exortação de São Pedro: “Apascentai o rebanho de Deus que vos foi confiado, 

velando por ele não por coação, mas de bom grado, como Deus o quer, não por cobiça, mas por dedicação. 

Não exerçais um poder autoritário sobre aqueles que vos couberam por partilha, mas tornai-vos modelos do 

rebanho” (1Pd 5,2-3). 

 Nossa Reunião está marcada para o dia 30 de março das 08h00 às 12h00 no Centro de Pastoral 

“Maria, Mãe da Igreja”. Queremos oferecer uma resposta concreta para os desafios lançados pelo Sínodo 

dos Bispos para a Juventude, moldar a Comissão Arquidiocesana da Pastoral Juvenil, integrar na unidade 

nossas lideranças e caminharmos juntos como uma só Igreja. 

 

 Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo! 

Com as bênçãos de Deus. 

 

+ Dom Júlio César Souza de Jesus 

Bispo auxiliar da Arquidiocese de Fortaleza. 
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