
 

 

 

                              

                                 

Fortaleza, 16 de janeiro de 2016. 
 

 
Carta Circular 002/2016: Encerramento do Ano da Vida Religiosa 

 – Jubileu dos Consagrados no Ano da Misericórdia 
 

 “E sobretudo escutemos a palavra de Jesus que colocou a misericórdia  
como um ideal de vida e como critério de credibilidade para a nossa fé:  

« Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia » (Mt 5, 7)  
É a bemaventurança a que devemos inspirar-nos, com particular empenho, neste Ano Santo.”  

MV 9 - Papa Francisco 
 

Caríssimos Irmãos Religiosos e Religiosas, 
 
Na Alegria e na Paz do Senhor Misericordioso! 
  

Em sintonia com a proposta do Santo Padre Francisco celebramos em 2015 o ANO DA 
VIDA RELIGIOSA com toda a Igreja e o estaremos encerrando no Dia dos Consagrados.   

Agora, na graça do JUBILEU EXTRAORDINÁRIO DO ANO SANTO DA 
MISERICÓRDIA (2015 – 2016) desejamos celebrar, também em sintonia com a Igreja em todo o 
mundo o Jubileu da Misericórdia dos Religiosos na Solenidade da Apresentação do Senhor.  

Temos, assim, a grande alegria de convidá-los para o Jubileu da Vida Religiosa, que 
iremos realizar:  

Dia 2 de fevereiro – Terça-feira, 
com início às 8 horas em um programa especial 

na Catedral Metropolitana de Fortaleza. 
  

Contamos com a presença de todas as Congregações Religiosas Masculinas e Femininas 
em nossa Igreja Arquidiocesana para celebrarmos juntos o Jubileu da Vida Consagrada.  

Será muito conveniente estender o convite aos fiéis ligados aos seus carismas religiosos, 
principalmente os jovens.  

Será também momento oportuno para confraternização de todos os religiosos e 
religiosas como testemunho luminoso do Amor de Deus no reencantamento do 
seguimento de Jesus – testemunho vivo no Ano da Misericórdia, nas graças de suas 
Indulgências. 
 
 Abraço fraterno, orações e bênção. 
  

Em Jesus e Maria. 
 
 
 
 

Arcebispo Metropolitano de Fortaleza 
 

 
Contatos:  
Ir. Geralda Fátima de Miranda (Irmãs Missionária das Dores) – Presidente  da CRB CE – 99635  7766. 
Ir. Tânia Lucena de Nobrega, Ij (Instituto Josefino) – Secretária Executiva da CRB CE – 99957 0886.  
Ir. Anderson Luiz Silva dos Santos, fsa (Filho de Sant’Ana) – 99986 0358. 

 


