
 

 

 

 

 

 

Fortaleza, 21 de outubro de 2014. 
 

Carta Circular 010/2014: Ano Jubilar Centenário da Arquidiocese de Fortaleza 
 

Caríssimos Irmãos no Sacerdócio, Religiosos, Religiosas, Leigos e Leigas, 

 
Graça e Paz no Senhor! 
 

  Após um ANO DA FÉ, um ANO DA ESPERANÇA, entramos no ANO DA 

CARIDADE.  

É inspiradora a palavra do Papa Emérito Bento XVI em sua Encíclica Deus Caritas est 

– Deus é Caridade. Nela se pode compreender como a Igreja Arquidiocesana centenária 

encontra a sua razão de ser. A caridade da Igreja é manifestação do amor divino 

trinitário: “
19.

 “Se vês a caridade, vês a Trindade” — escrevia Santo Agostinho... (Assim se 

manifesta) o desígnio do Pai que, movido pelo amor (cf. Jo 3, 16), enviou o Filho unigênito 

ao mundo para redimir o homem.” 

Um ANO DA CARIDADE nas comemorações do Jubileu Centenário da Arquidiocese 

de Fortaleza quer reavivar a realidade dos laços que unem todas as dimensões da Igreja: 

comunhão e missão – nas expressões concretas do “Amor de Deus que foi derramado em 

nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado” (Rm 5,5). Assim a comunidade 

eclesial se manifesta como verdadeira Família de Deus em Cristo, como o afirmou o próprio 

Jesus: “Pai, eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos na unidade, a fim de que o 

mundo conheça que tu me enviaste, e que os amaste como amaste a mim.” (Jo 17, 23)  

 Damos graças pelos dons do Espírito no testemunho dos fiéis e das comunidades 

em sua vida e missão: santidade que é caridade em muitas formas de obras de misericórdia.  

 É também necessária a penitência pelas não correspondências ao Amor de Deus: 

faltas, incoerências, contratestemunhos, pecados na caminhada centenária e pelos quais 

pedimos o perdão e a misericórdia renovadora do Senhor.  

 São novos os tempos em que vivemos, são grandes desafios que nos atingem, mas 

se tornam para os discípulos-missionários de Cristo, oportunidades de testemunhar e anunciar 

como maior dom a “alegria do Evangelho” dado a todos, com maior coerência, zelo e ardor. 

“Firmes na Fé, alegres na Esperança e solícitos na Caridade” para “Nova evangelização 

em novos tempos”.  

 

No próximo dia 14 de novembro – sexta-feira, com início às 18:30 horas.  

MISSA DE ABERTURA ANO DA CARIDADE  

NO JUBILEU CENTENÁRIO DA ARQUIDIOCESE DE FORTALEZA. 

na Catedral Metropolitana. 

 

 Convocamos a todas as comunidades, paróquias, áreas pastorais, associações e 

movimentos eclesiais, novas comunidades, organismos eclesiais e coordenações pastorais 

para que, com as representações das Regiões Episcopais de nossa Arquidiocese, estejam 

presentes neste momento importante e significativo de nossa comunhão eclesial.   

Nosso braço fraterno, orações e bênção. 
Em Jesus e Maria, 

 

 

 
Arcebispo Metropolitano de Fortaleza 


