Arquidiocese de Fortaleza

Pastoral Vocacional

Assunto: Mês Vocacional
Amados Párocos e demais irmãos no Presbitério
Amados Irmãos e Irmãs na Vida Consagrada Religiosa
Amados Irmãos Leigos e Leigas
Membros dos Movimentos, Novas Comunidades, Serviços e Organismos
Escolas Católicas
Livrarias Católicas
Com a proximidade do Mês Vocacional queremos mais uma vez incentivar a realização de
atividades especiais em sua Comunidade por ocasião deste momento tão significativo, seguindo assim a bela
tradição de nossa Igreja do Brasil em que o Mês de Agosto é dedicado especialmente à oração e animação
pelas vocações.
Somos convidados pela Igreja para celebrarmos o MÊS VOCACIONAL, e por isso pedimos aos
nossos irmãos Párocos, e demais Padres, Diáconos, e aos irmãos e irmãs na Vida Consagrada Religiosa,
Movimentos, Serviços, Novas Comunidades, leigos e leigas, que animem e celebrem esse mês em suas
respectivas comunidades. O mesmo pode e deve ser realizado nas nossas Escolas, uma vez que dentre as
crianças, adolescentes e jovens que aí estudam existem certamente neles germes vocacionais.
Neste mês, de acordo com cada realidade, poderão ser realizadas: Hora Santa pelas vocações,
Adoração ao Santíssimo Sacramento em favor das vocações, ressaltar a vocação celebrada naquela semana
durante as homilias e preces das Missas dominicais, enfim.
Além disso, estarão à venda os livrinhos, produzidos pelo Regional Nordeste I da CNBB – Ceará,
com celebrações para o mês vocacional, e que deverão ser adquiridos pelas Paróquias e Áreas Pastorais, e
suas comunidades, e que poderão ser encontrados nas Livrarias Católicas e com a Coordenação da
Pastoral Vocacional da Arquidiocese (fone: 3290.1045/99567034).
No Mês de Agosto mais algum material estará disponível no Site da Arquidiocese e no Blog da
Pastoral Vocacional (pastoralvocacionalfor@bogspot.com).
Queremos lembrar aos senhores algumas atividades muito especiais que acontecerão neste mês de
agosto de 2014:
2 de agosto, a partir das 8h, encontro e Missa dos Coroinhas da Arquidiocese de Fortaleza, na
Catedral Metropolitana.
25 de agosto, na Catedral Metropolitana, em Fortaleza, Ordenação Diaconal de seminaristas da
Arquidiocese de Fortaleza, Com. Cat. Shalom, Instituto Religioso Nova Jerusalém e da Ordem de S.
Bento, às 18h30min.
31 de agosto, a V Jornada Vocacional, no Colégio Juvenal de Carvalho, a partir das 09h até às
19h30min.
No ensejo colocamo-nos à disposição daqueles que desejem iniciar um serviço de pastoral
vocacional em sua comunidade ou grupo e daqueles que desejem encaminhar os jovens para o processo de
discernimento vocacional para o ministério ordenado.
Louvamos agradecemos ao Senhor da Messe e Pastor do Rebanho por todas as vocações e
auguramos um fecundo mês vocacional implorando as bênçãos de nosso Bom Deus, em Jesus e Maria,
Fortaleza, 13 de junho de 2014.
Pe. Rafhael Silva Maciel
Coordenador Arquidiocesano da Pastoral Vocacional.

Arquidiocese de Fortaleza

Pastoral Vocacional

Assunto: V Jornada Vocacional Arquidiocesana/ III Amostra Vocacional
Amados irmãos Párocos e demais irmãos no Presbitério
Amados Irmãos e Irmãs na Vida Consagrada Religiosa
Amados Irmãos Leigos e Leigas
Membros dos Movimentos, Novas Comunidades, Serviços e Organismos
Escolas Católicas
Livrarias Católicas
Aproxima-se o mês vocacional. Contamos que nossas paróquias, Comunidades Religiosas,
Movimentos, Associações, Grupos, Escolas, Pastorais, Novas Comunidades, enfim celebrem e vivenciem
este mês com intensidade e criatividade. Para coroar as iniciativas do Mês das Vocações já está sendo
preparado um momento muito especial para todos nós e para nossa Pastoral Vocacional Arquidiocesana. É a
realização da V JORNADA VOCACIONAL.
V JORNADA VOCACIONAL ARQUIDIOCESANA
Dia 31 de Agosto 2014
a partir das 9 horas
Quadra do Colégio Juvenal de Carvalho
Av. João Pessoa,
(maiores informação no Site da Arquidiocese e no Blog da PV)
Nesta ocasião termos diversas atrações artísticas religiosas – música e dança, testemunhos
vocacionais, momento de interação dos jovens, mini cursos com temáticas vocacionais e a realização da III
AMOSTRA VOCACIONAL, com stands de diversas realidades vocacionais. Para isso, a coordenação da
Pastoral Vocacional estará disponibilizando espaço para que as Comunidades Religiosas, Movimentos,
Novas Comunidades, Serviços, Pastorais e Organismos interessados possam “montar” seu stand e
“mostrar” aos jovens ali presentes seu carisma. A mesma possibilidade de participar da III Amostra
Vocacional estará aberta para as Escolas e Livrarias Católicas que quiserem se apresentar neste espaço.
O evento JORNADA VOCACIONAL, por causa da Amostra Vocacional e dos mini cursos terá
início às 9h do dia 31, com a abertura da Amostra e já com apresentações artísticas, e contará com a
participação das Comunidades Canção Nova Fortaleza e Recado, haverá a celebração da Missa com o
Arcebispo, seguida por shows com os Missionários Shalom, Ir. Kelly Patrícia e o cantor católico Cosme,
além da Adoração ao Santíssimo Sacramento (em tempo publicaremos a programação completa).
Os interessados em “expor” sua realidade vocacional poderão entrar em contato com a Pastoral
Vocacional, na pessoa do seminarista Igor Câmara (85–8770.4013), para reservar seu espaço. A
LOCAÇÃO do espaço custará R$ 150,00.
Esta iniciativa visa dar maior visibilidade à manifestação carismática do Espírito Santo na Igreja, em
nossa Arquidiocese de Fortaleza, da qual vocês também fazem parte.
No ensejo colocamo-nos mais uma vez à disposição daqueles que desejem iniciar um Serviço de
Pastoral Vocacional em sua comunidade ou grupo e daqueles que desejem encaminhar os jovens para o
processo de discernimento vocacional para o ministério ordenado.
Louvamos agradecemos ao Senhor da Messe e Pastor do Rebanho por todas as vocações e
auguramos um fecundo mês vocacional implorando as bênçãos de nosso Bom Deus, em Jesus e Maria,
Fortaleza, 13 de junho de 2014.
Pe. Rafhael Silva Maciel
Coordenador Arquidiocesano da Pastoral Vocacional.
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Assunto: Celebração com os Coroinhas/Acólitos 2014
Amados irmãos no Presbitério
Equipes Paroquiais de Corinhas e Acólitos
Irmãos e Irmãs em Cristo Jesus
O cuidado e o carinho por todos os serviços e ministérios é um dever na vida da Igreja. Animá-los e
fomentá-los é fazer com que a Igreja caminhe sabendo-se toda ministerial. Dentre os inúmeros ministérios e
serviços na Igreja encontram-se os COROINHAS e/ou ACÓLITOS.
Por isso queremos repetir a bela experiência que vivemos nos anos de 2011e 2012, em que reunimos
centenas de coroinhas/ acólitos na nossa Igreja Catedral para uma Celebração Eucarística em ação de graças
por este ministério.
Portanto, pedimos aos senhores párocos e vigários paroquiais responsáveis por Áreas Pastorais, às
nossas Equipes Paroquiais de Coroinhas e Acólitos, e a todos os Grupos, Pastorais, Movimentos, Serviços,
Novas Comunidades que animem seus respectivos grupos de serviço ao altar já citados para participar
desta celebração, vindos de todos os recantos de nossa Igreja Particular. SERÁ UMA GRANDE FESTA!
Será um momento muito especial para todos nós e para os coroinhas e acólitos de nossa
Arquidiocese de Fortaleza. A manhã de celebração em ação de graças pelos Coroinhas e/ou Acólitos
acontecerá:
Dia 2 de agosto de 2014,
a partir das 8h30min,
na Catedral Metropolitana de Fortaleza,
e será presidida pelo nosso bispo auxiliar Dom Rosalvo Cordeiro de Lima.
Pedimos que os coroinhas e acólitos que vierem a esta celebração que tragam sua VESTE
LITÚRGICA, para usá-la, uma vez que na ocasião pediremos ao bispo que conceda uma bênção especial a
todos estes jovens que vêm prestando seus serviços ao cuidado do Altar do Senhor. É bom que cada grupo
paroquial traga faixas e cartazes para sabermos de onde são os grupos presentes à Celebração.
Neste ano PEDIMOS que, como gestos concretos, cada coroinha traga 1KG DE ALIMENTO
NÃO PERECÍVEL para ser doado para entidades beneficente e também TAMPINHAS DE GARRAFA
PET, para serem doadas para o Seminário Propedêutico da Arquidiocese de Fortaleza. As doações devem ser
feitas no dia da Missa, na Catedral, onde haverá uma equipe para receber as referidas doações.
Louvamos agradecemos ao Senhor da Messe e Pastor do Rebanho por todos os serviços e por todas
as vocações e auguramos um fecundo ministério a todos sob a materna proteção de Nossa Senhora da
Assunção,
Fortaleza, 13 de junho de 2014.

Pe. Rafhael Silva Maciel
Reitor do Seminário Propedêutico
Coordenador Arquidiocesano da Pastoral Vocacional

