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Fortaleza, 05 de fevereiro de 2018 

 
Circular nº 01/2018:  Assembléia Arquidiocesana da Juventude 2018 

 
" Ninguém  o despreze  pelo fato de  você  ser  jovem,   mas  

seja um  exemplo para os  fiéis  na palavra,   no procedimento, 
no amor, na fé  e  na pureza.."   (1Tm  4,12) 

 
 
Aos  Revmos. Vigários  Episcopais.   
Aos  Coordenadores  e  assessores  de  Juventude  das  regiões  episcopais,  pastorais,  movimentos,  
organismos, congregações  e  novas  comunidades,  
 
Paz  e  Bem! 
 
Queridas(os) irmãs  e  irmãos, dando início aos trabalhos junto à juventude neste ano de 2018, nós, 
Comissão  Executiva  do  SEJAF  –  Setor  Juventude  da  Arquidiocese  de  Fortaleza,  convocamos  
todas  as  forças juvenis  de  nossa  Arquidiocese  para  a  Assembléia  Arquidiocesana  de  Juventude ,  
que  se realizará  no  dia 03 de Março, a partir das 08h30  nas  dependências  do  Centro  Pastoral  
Maria,  Mãe  da  Igreja  (Rua Rodrigues  Júnior,  300  -  Centro,  Fortaleza). 
 
A  inscrição dos participantes deverá ser feita através do link  https://goo.gl/forms/btYu28zYBGJ8s4Po1 
Até dia 25/02. 
 
Atenção à  lista  de  participantes  da  Assembléia :  
 

 Das regiões  episcopais: 
Assessor eclesiástico (padre  ou religioso); 
1 Assessor adulto; 
2  Jovens  Líderes; 
 

 Das  Pastorais  de  Juventude,  Organismos,  Congregações,  Novas  comunidades  e  dos 
Movimentos: 
2  Jovens  Líderes; 

 
Lembramos  da  importância  que  tem  sua  participação.  Este será  um  momento  significativo para 
iniciarmos nossos projetos para 2018, dando continuidade a nossa caminhada com o objetivo de 
revitalizarmos a  pastoral  juvenil, como nossa  Igreja nos  propõe.  
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 Para  maiores  informações  estão  disponíveis  os  telefones: Cris (85 98917-5896), Samuel (85 99822-
6906), Pe. Leonardo   (85 99931-9556 ) e  ainda  o  email  do setor:  sejafortaleza@gmail.com . 
 
Rogamos à  Mãe de Deus  que  nos  guie  e  nos faça cada vez mais, jovens a serviço do Reino. 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 
 
 
 

Pe. Leonardo Bezerra da Silva 
Assessor Eclesiástico para a Juventude 

 


