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PASTORAL VOCACIONAL 

 

Na Quarta-feira de Cinzas entramos no Tempo da Quaresma, tempo de forte apelo de 
conversão e mudança de vida, e como dizia o Papa Bento XVI, “não se trata de uma conversão 
superficial e transitória, mas de um itinerário espiritual relacionado em profundidade às 
atitudes da consciência e supõe o sincero propósito de rever-se” (Homilia da Quarta-feira de 
Cinzas 2011).  

Bem sabemos que neste mundo as dificuldades e as situações em que se apresentam a 
nós o mal são várias e por vezes nos afastam da presença de Deus. Por isso fazemos votos de 
que este tempo quaresmal seja, de verdade, tempo de reflexão e maior proximidade com o 
Senhor, pois como falava nosso Arcebispo na Missa de Cinzas, em nossa Catedral: “há festas 
que terminam em cinzas, mas, há Cinzas que terminam em Festa” – para nós as Cinzas que 
iniciam o caminho que nos conduz para a Páscoa da Ressurreição de Cristo, nossa Vitória. 

Através desta carta renovamos nosso compromisso de oração pelas vocações e pelas 
necessidades de nossa Igreja Particular, inclusive por aqueles (as) que têm colaborado com 
suas orações e serviços como benfeitores (as), na animação e sustentação das vocações 
sacerdotais. Como pude informar em carta anterior, neste ano de 2011 estão morando no 
Seminário Propedêutico 21 novos seminaristas que trazem no coração o profundo desejo de 
servir ao Senhor Jesus como sacerdotes. Informo ainda que todas as Quintas-feiras estamos 
celebrando a Missa pelos Benfeitores e pelos nossos Intercessores (as); também, uma vez na 
semana celebramos a Missa pelas Vocações Sacerdotais. 

Mais uma vez colocamo-nos à disposição para maiores informações e esclarecimentos 
sobre o processo de discernimento vocacional dos jovens em nossa Igreja de Fortaleza.  

Que esta Quaresma abra nosso coração para acolher aquele que é o Caminho, a 
Verdade e a Vida.  

Com um abraço fraterno e votos de uma santa Quaresma. 

Fortaleza, 20 de março de 2011  
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