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À Arquidiocese de Fortaleza, 

Ao Instituto Religioso Nova Jerusalém, 

À Comunidade Católica Shalom, 

 

Carta pela Ordenação Diaconal, 

 

 

A Pastoral Vocacional da Arquidiocese de Fortaleza muito se alegra pela 

concretização da vontade de Deus na vida dos nossos irmãos que serão ordenados 

diáconos neste dia 10 de junho de 2011.  

Alegra-nos também o fato de que eles são pertencentes ao corpo da Igreja 

Arquidiocesana de Fortaleza, seja como seminaristas da Arquidiocese, diretamente, seja 

como membros do Instituto Nova Jerusalém ou da Comunidade Católica Shalom. É 

motivo de grande alegria a presença e ordenação dos candidatos, casados, ao Diaconato 

Permanente. Ao todo são 21 novos diáconos para o serviço do Povo de Deus, na Palavra, 

na Liturgia e no serviço da Caridade. 

Assim, por ocasião da Ordenação Diaconal que estes jovens receberão da Igreja 

pelo ministério de nosso Arcebispo, Dom José Antonio Ap. Tosi Marques, a Pastoral 

Vocacional parabeniza-os, bem como à Igreja de Fortaleza, ao Instituto Nova Jerusalém e 

à Comunidade Católica Shalom, e espera que eles transmitam ao rebanho do Senhor a 

graça que de Deus receberão pelo serviço fraterno e gratuito. 

Pela Ordenação Diaconal o serviço torna-se ainda mais imperativo na vida cristã de 

quem a recebe e o será cada vez mais para os Ordinandos. E serviço ainda mais concreto 

quando referido aos mais pobres e necessitados.  

Fazemos votos de um fecundo ministério diaconal em preparação e caminho para a 

futura Ordenação Presbiteral, para 19 destes nossos irmãos, e ao mesmo tempo um 

abençoado ministério diaconal para os forem ordenados Diáconos Permanentes. 

Um abraço fraterno pedindo ao Senhor da Messe e Pastor do Rebanho luzes para a 

missão na Arquidiocese de Fortaleza, para o Instituto Nova Jerusalém, para a Comunidade 

Católica Shalom e especialmente para os neo-diáconos.  

Renovamos nossos votos de estima e apreço, 

 

FORTALEZA, 10 de junho de 2011. 

 

 

 

Pe. Rafhael Silva Maciel 

Reitor do Seminário Propedêutico 

Coordenador Arquidiocesano da Pastoral Vocacional 


