
ARQUIDIOCESE DE FORTALEZA 

REGIÃO EPISCOPAL METROPOLITANA NOSSA SENHORA DOS PRAZERES 

Caro irmão (a) na fé. 

“Fiquei sabendo da fé que têm no Senhor Jesus e do amor de vocês para com todos os 

cristãos. Por isso, não cesso de dar graças a respeito de vocês, quando os menciono em minhas 

orações. Que o Deus de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence à glória, lhes dê um 

espírito de sabedoria que lhes revele Deus, e faça que vocês o conheçam profundamente. Que 

lhes ilumine os olhos da mente, para que compreendam a esperança para a qual Ele os 

chamou; para que entendam como é rica e gloriosa a herança destinada ao seu povo, e 

compreendam o grandioso poder com que Ele age em favor de nós que acreditamos...” .        

(Ef 1,15-19). 

Com essas palavras queremos conclamar-lo (a) para olhar pra frente, com a esperança 

de que tudo renasce com a nossa inserção, participação direta na vida eclesial. 

Estamos nos aproximando do final do ano, e como é de práxis, precisamos fazer 

memória da nossa caminhada e traçar planos, para o ano vindouro.  

Com isso, queremos informar que por ocasião da nomeação do Novo Vigário Episcopal, 

e como rege o regimento interno das regiões, a Assembléia de Avaliação e indicação da lista 

tríplice será no dia 23 de novembro e a Assembléia de Planejamento juntamente com a 

escolha de um padre para representar o clero da Região Episcopal no Conselho Presbiteral e 

outro para representar-la no Fundo de Sustentação dos Presbíteros será no dia 14 de 

dezembro do corrente ano, em Guadalajara, a partir das 7hs. 

Assim, exortamos a você irmão (a), que faz a articulação seja da urgência, pastoral ou 

movimento, que veja com os outros participantes o dia melhor para fazer o seguinte: 

1 – Avaliação da caminhada de 2013 

a) Os frutos; b) Os desafios 

2 – Plano de Ação de 2014 

a) Datas dos encontros; b) Locais; c) Temáticas/assunto a ser trabalhado 
 

Ressaltamos que em nossa ação pastoral devemos levar em consideração esses dois 

documentos: 

a) Diretório Pastoral Litúrgico – Sacramental da Arquidiocese de Fortaleza  

b) Plano de Pastoral Arquidiocesano 2012 – 2015  
 

Gratos pela sua generosa colaboração na construção, na edificação do Reino de Deus, 

agradecemos. 

 

Fraternalmente, 

Coordenação da Região Episcopal Nossa Senhora dos Prazeres. 


