Fortaleza, 10 de fevereiro de 2014.
Circular 002/2014: CAMINHADA PENITENCIAL – Quaresma/CF 2014

Caríssimos Irmãos no Sacerdócio,
Irmãos Religiosos e Religiosas,
Irmãos fiéis leigos e leigas
Graça e Paz do Senhor!
A Quaresma é tempo de conversão, arrependimento, mudança de vida, busca do novo que a
graça misericordiosa de Deus torna possível: esta mudança é vivida de modo especial no Sacramento
da Reconciliação.
Esta caminhada quaresmal quer ser a expressão externa e a oportunidade para se fazer um
caminho mais profundo, a partir do coração de cada pessoa humana: “Convertei-vos e crede no
Evangelho” (Mc 1,15).
A Campanha da Fraternidade deste ano é voltada para a Fraternidade e Tráfico Humano,
chamando de modo especial os jovens a viver a verdadeira liberdade e a promovê-la para todos na
Igreja e na Sociedade. “É para a liberdade que Cristo nos libertou” (Gál 5,1).
Neste ano da Esperança, em preparação para o Jubileu Centenário da Arquidiocese de
Fortaleza, estamos novamente propondo um sinal público para nossa Igreja Arquidiocesana de
Fortaleza: “a esperança não decepciona, pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações
pelo Espírito Santo que nos foi dado.” (Rom 5, 5).
A CAMINHADA PENITENCIAL
no dia 23 de março – 3º Domingo da Quaresma
com início às 7h00min,
saindo da Igreja Nossa Senhora da Saúde, no Mucuripe,
até a Catedral Metropolitana.
Esta caminhada quer ser a expressão externa e a oportunidade para se fazer um caminho mais
profundo de conversão para o seguimento de Jesus no acolhimento de sua graça salvadora.
Durante a Caminhada haverá a oportunidade de gestos concretos, que acompanham a
manifestação penitencial. Será levada nos ombros dos fieis uma grande cruz. Ela nos recordará como
nosso Senhor Jesus Cristo tomou sobre si todos os pesos da humanidade para redimi-la e como
deveremos também tomar sobre nós a responsabilidade dos pesos da humanidade para, com a força do
amor que vem do Espírito de Deus, redimi-la de suas enfermidades.
Em Celebração Penitencial dará oportunidade de Confissões para os fieis que assim
desejarem: gesto concreto de conversão, mudança de vida, com a confissão dos próprios pecados e
busca do perdão de Deus no Sacramento da Reconciliação: a paz com o Pai e com os irmãos,
verdadeira e plena saúde de todos.
Pedimos encarecidamente aos sacerdotes que se façam presentes com túnica e estola
roxa, disponíveis para atendimento das confissões dos fieis durante a Caminhada Penitencial.
Convocamos os fieis de nossa Arquidiocese, especialmente das comunidades das Paróquias e
Áreas Pastorais das Regiões Metropolitanas, das Comunidades Religiosas, das Associações e

Movimentos Eclesiais, para esta manifestação pública de nossa fé em Cristo e em sua graça
renovadora de nossas vidas.
Para que o maior número possível de fieis possa participar, nas Paróquias e Áreas Pastorais
metropolitanas, todas as celebrações sejam realizadas nas igrejas nas Primeiras Vésperas no dia 2 e
na parte da tarde do dia 3, ficando reservada a manhã do dia 3 DE MARÇO para esta grande
manifestação comum de conversão de nossa Igreja Arquidiocesana.
Confiamos a nossos irmãos colaboradores no pastoreio da Arquidiocese divulguem este
evento e convidem os fieis a participar, estimulando a vivência quaresmal com gestos de penitência e
conversão.
Com nosso abraço fraterno e orações, o desejo de uma Santa Quaresma e Feliz Páscoa!

ENCONTRO DE TESTEMUNHO DE ESPERANÇA COM A
JUVENTUDE.
Dentro do contexto do ANO DA ESPERANÇA e em continuidade com a JMJ –
JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE, estaremos realizando em 4 sábados da Quaresma,
encontros de Catequese com os Jovens – encontros de Testemunho de Esperança com a
Juventude:
na Catedral Metropolitana de Fortaleza,
nos sábados 8, 15 e 29 de março,
5 de abril, com início às 16 horas,
o Encontro de Esperança com a Juventude.
Nesta oportunidade haverá catequese do arcebispo aos jovens,
sobre os fundamentos da esperança cristã, conforme o Catecismo da Igreja
Católica.
Convidamos a todos os jovens e contamos com a colaboração dos sacerdotes e
responsáveis por comunidades eclesiais a encaminhar os jovens para este encontro e
testemunho de Fé. Está na coordenação destes encontros catequéticos o Setor Juventude da
Arquidiocese de Fortaleza.
Nas programações do Ano da Esperança em nossa Arquidiocese, no período pascal,
serão os párocos a reunir a Juventude de sua própria paróquia para Catequeses Pascais.
Contamos com a corresponsabilidade de todos neste dever primeiro dos sacerdotes, que é o
anúncio do Evangelho.
Fraternalmente os saudamos, desejando Santa Quaresma e Feliz Páscoa!
Em Jesus e Maria,
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