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Fortaleza, 16 de maio de 2011.

Carta Circular 007/2011: 60 Anos de Ordenação Sacerdotal do Papa Bento XVI,
Dia Mundial de Oração pela Santificação dos Sacerdotes e Retiro Espiritual do Clero.

"E visto que aproprio Cristo é a Palavra de Deus feita carne (cf. Jo l, 14), é «a Verdade» (Jo 14, 6), então a
oração de Jesus ao Pai «consagra-os na verdade» quer dizer fundamentalmente: «Torna-os um só comigo. Une-

os a Mim. Atrai-os para dentro de Mim. E de fato, em última análise, há apenas um único sacerdote da Nova
Aliança: o próprio Jesus Cristo». É necessário, pois, que os sacerdotes renovem sempre mais profundamente em

si a consciência desta realidade. "
(Bento XVI—Exortação Apostólica Verbum Dominl, 80.)

Caríssimos Irmãos no Sacerdócio,
Alegria e Paz no Senhor Ressuscitado!

Neste ano estaremos celebrando no dia 29 de junho, os 60 Anos de Ordenação Sacerdotal do Santo
Padre Bento XVI. Conforme Carta da Congregação para o Clero, propomos que nos dias 29 e 30 de junho e 1°
de julho, realize-se em todas as paróquias, áreas pastorais e comunidades eclesiais, um trfduo de Horas Santas
nas intenções do Santo Padre, pela Santifícação dos Sacerdotes e pelas Vocações Sacerdotais numerosas e
santas.

Estaremos, também, celebrando na Sexta-feira, dia 1° de julho, Solenidade do Sagrado Coração de
Jesus, a Jornada Mundial de Orações pela Santifícação dos sacerdotes. Esta celebração é muito significativa
para nós sacerdotes, que encontramos no Coração de Cristo a expressão máxima do Amor de Deus, do qual
somos privilegiados servidores.

A Comissão Arquidiocesana de Presbíteros, encaminhando a Pastoral Presbiteral pelo Conselho
Presbiteral da Arquidiocese de Fortaleza, realizará

no Santuário do Sagrado Coração de Jesus em Fortaleza
dia 1° de julho de 2011 - Sexta-feira - das óhOOmin às 12hOOmin,

Manhã de Oração pela Santifícação dos Sacerdotes.

Convidamos a todos os sacerdotes diocesanos e religiosos em nossa Arquidiocese para participar da
programação desta manhã de orações em Adoração Eucarística, dando também oportunidade de atendimento de
confissões dos fiéis.

Somos chamados pelo Senhor a crescer na santidade e na caridade pastoral para que seja frutuoso nosso
ministério pastoral. Para tal temos o compromisso marcado com o Retiro Espiritual Anual do Presbitério
Arquidiocesano, indispensável para todos os sacerdotes. O primeiro retiro será:

nos dias 4 de Julho - Segunda-feira (início com jantar)
a 08 de julho - Sexta-feira (término com almoço ).

local: Seminário Arquidiocesano São José - Teologia, no Bairro Castelão.

Orientará o Retiro Dom Esmeraldo Barreto de Farias, Bispo de Santarém PA.
Solicitamos que todos os participantes tragam túnica, estala verde e a Liturgia das Horas vara nossas

celebrações em comum.
Teremos outra oportunidade de retiro nos dias 17 a 21 de outubro em Baturité. Oportunamente

voltaremos à comunicação.
Nosso abraço fraterno e nossas orações.
Em Jesus e Maria,

PARA CONTATO:
Para o Retiro Espiritual,

Arcebispo Metropolitano deFort

sendo as vagas limitadas, é necessário inscrição com antecedência na
Cúria Metropolitana de Fortaleza - Sala do Clero - tel. 4005 7860. A taxa de participação será paga no ingresso
do retiro e comportará R$ 160,00.


