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Fortaleza, 6 de maio de 2014.  
 

Aos Revmos. Vigários Episcopais. 
Aos Coordenadores e assessores das regiões episcopal, pastorais, movimentos, organismos, 
congregações e novas comunidades. 

 
“Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o Reino do Céu.” (Mateus 5,3). 

 
Caros amigos, nós, do Setor Juventude da Arquidiocese de Fortaleza, um organismo a 

serviço da evangelização das juventudes, estamos enviando esta carta aos senhores como um 

convite a caminhar conosco para crescer na fé. Queremos ser evangelizados para evangelizar, 
pois em nossa Igreja Particular somos constantemente chamados a dar um pouco mais de nós 

na desafiadora missão de proporcionar opções de acompanhamento e protagonismo a esta 
parcela do povo de Deus que busca constantemente a desconstrução da cultura de violência e 
assumem, como missão, o projeto de construção da Civilização do Amor. 

Antes gostaria de recordar convosco os grandes momentos que vivenciamos desde a 
criação deste espaço como as celebrações do Dia Mundial da Juventude em nossa Catedral, as 

intervenções culturais com as Jornadas Diocesanas da Juventude, a peregrinação da Cruz dos 
Jovens e do Ícone de Maria, o Bote Fé Fortaleza, os disputados Interparoquiais “EsporteFé” em 

nossas regiões episcopais, as Vigílias de Jovens Adoradores, a Campanha da Fraternidade sobre 
juventude, a Semana Missionária em nossas paroquias e por fim a Jornada Mundial da 
Juventude no Rio de Janeiro, em julho de 2013. 

Queremos reunir todas estas experiências e, ainda, provocar um levantamento da 
conjuntura atual em que estão inseridos os jovens com a finalidade de provocar o processo de 

conhecimento da realidade de nossa Arquidiocese para, partindo deste estudo, desencadear na 
construção de um Plano de Pastoral Juvenil com ações significativas e envolventes, a curto, 
médio e em longo prazo.  

Para tanto, o Setor Juventude da Arquidiocese de Fortaleza realizará três momentos, 
seguindo o que propõe o método do “Ver, julgar e agir”, que culminarão na elaboração deste 

Plano que terá como base as cinco urgências da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil. 
 O primeiro momento acontecerá no dia 17 de maio, com início às 09 horas, no Centro 

de Pastoral Maria, Mãe da Igreja, durante o decorre deste dia iremos ver a nossa realidade e 

propor um diagnostico das diversas situações que a Juventude hoje enfrenta. No entanto somos 
chamado a participar deste momento de construção deste Plano de Pastoral. Solicitarmos que 

vocês possam trazer lanche para partilhar, e nos colocarmos a inteira disposição para quaisquer 
dúvidas: Lucas Guerra (Coordenador do Setor Juventude da Arquidiocese de Fortaleza).  

Em Cristo Jesus,  

 
 

 

Lucas Guerra Carvalho de Almeida  

Coordenador do Setor Juventude da Arquidiocese de Fortaleza 


