
 

 

 

 

 

 
 

Fortaleza, 08 de abril de 2011. 

Ao Revmo 

 

Pároco e Vigário Paroquial responsável pela Área Pastoral 

 

 

A Pastoral da Sobriedade é a ação concreta da nossa Igreja Católica que, 
ecumenicamente, vem enfrentando com coragem e determinação a questão das drogas. E 

quão grandioso tem sido esse trabalho! 

Atua a Pastoral da Sobriedade em 5 dimensões:  

- Na PREVENÇÃO ao uso de drogas, que se destina a quem nunca experimentou 
substâncias psicoativas;  

- Na INTERVENÇÃO, para quem já experimentou, porém, não faz uso de drogas 

frequentemente;  

- Na RECUPERAÇÃO para quem se tornou dependente químico e necessita de apoio 

e tratamento;  

- Na REINSERÇÃO do dependente químico na família, na sociedade e no mercado 
de trabalho;  

- Na ATUAÇÃO POLÍTICA que busca atitudes corajosas, sem omissões, para a 
implementação de ações integradas no combate à produção, tráfico e ao consumo 

de drogas.  

Em muitas dioceses, essa pastoral já é uma realidade. Aqui em Fortaleza temos vários 
grupos atuando com muito entusiasmo. 

Queremos convidar você e sua paróquia para o Curso de Capacitação de Novos 
Agentes da Pastoral da Sobriedade que acontecerá de 02 a 06 de maio no Centro 

Pastoral MARIA MÃE DA IGREJA 

As vagas são limitadas. Para essa capacitação, a pastoral está acolhendo até 60 

pessoas. O custo é de R$ 80,00 (oitenta reais) com direito ao material da capacitação.  

Reserve sua vaga pelo telefone: (85) 86879628 (Rogério Melo) 

Meu irmão sacerdote acredite que você é um instrumento de Deus. Faça um 
investimento para que suas comunidades possam ajudar na prevenção e na recuperação das 
drogas. 

Que possamos escolher a vida e viver em sobriedade, empenhando-nos na luta para a 
construção de um mundo que valoriza o amor, o bem, a paz, a alegria, e a saúde. 

 
 
 

 
 

D. José Luiz Ferreira Sallles, CSsR 

Bispo Auxiliar 

Dom José Luiz Ferreira Salles, CSsR 
Bispo Auxiliar de Fortaleza – CE 

Rua Senador Almino, 310 – Centro 

60060-220 – Fortaleza – CE 

Fone: (85) 4012-8150 / e-mail: domjoseluiz@arquidiocesedefortaleza.org.br 
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