
PROPOSTA PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO  

PLANO DE EVANGELIZAÇÃO DA ARQUIDIOCESE DE FORTALEZA 

 

Fortaleza, 12/02/2019 

 

 No ano de 2018, em dezembro com  a avaliação do Plano de pastoral (2015-
2019), teve início na Arquidiocese de Fortaleza, o processo de construção de um 
Novo Plano de Evangelização para o próximo quadriênio.  

Para tanto faz–se necessário, como Igreja – Povo de Deus, estarmos atentos 
aos sinais dos tempos, inseridos na dinâmica das Novas Diretrizes Gerais da CNBB 
2019-2023 e continuarmos a Ação Evangelizadora Eclesial. Vivemos em um tempo 
de muitas turbulências no campo político, econômico, social. Um cenário de aflições 
humanas marcado por sombras, que suscitam o aliar-se comunitariamente, na 
perspectiva do Reino de Deus, de melhores tempos, mais esperança e luzes. 

Assim sendo, a ação evangelizadora deve ser assinalada pela Boa Nova 
profética e misericordiosa que o santo batismo nos impõe. Para a concretização dos 
Projetos da Ação Evangelizadora é essencial assumirmos com comunhão, 
esperança e entusiasmo este tempo de planejamento da ação evangelizadora da 
Arquidiocese, no quadriênio 2019 -2023.  

Faremos isso em três momentos: num primeiro momento, vendo e 
observando com atenção a realidade social e a nossa presença como Igreja nesta 
realidade; num segundo momento, acolhendo as luzes da Palavra de Deus, dos 
ensinamentos do magistério eclesial, sobretudo do Vaticano II e do Papa Francisco; 
num terceiro momento, realizando a Assembleia Arquidiocesana de Pastoral  
quando definiremos as linhas de ação e projetos que respondam às demandas 
evangelizadoras, tendo, como referência central, Jesus Cristo e o Reino de Deus. 

   

1º MOMENTO: VER 

 Dezembro de 2018 a junho de 2019. 

 Realizar as avaliações do Plano de Pastoral 2015-2019 nas Regiões 
Episcopais, Pastorais Sociais, FAMEC, Conselho de Leigos e demais 
Associações eclesiais. 

 Olhar, nas diversas instâncias e espaços arquidiocesanos, a  atual 
conjuntura da realidade social e eclesial. 

 Promover um Seminário Arquidiocesano em que seja apresentada, através 
de um assessor, uma visão desta atual conjuntura. Sugestão de data: 15 de 
junho, data da reunião do Conselho Arquidiocesano de Pastoral, podendo 
ser um Conselho ampliado. 

 

2º MOMENTO - JULGAR 



 Junho a setembro de 2019  

 Buscar na Palavra de Deus, nos documentos do Vaticano II e do Papa 
Francisco, a luz necessária para fundamentar a ação evangelizadora e 
pastoral da Igreja de Fortaleza em nossa realidade. 

 Concluindo com a realização de um Seminário, com a iluminação feita por 
um assessor. Sugestão de data: 21 de setembro, data da reunião do 
Conselho Arquidiocesano de Pastoral, podendo ser um Conselho ampliado. 

 

3º MOMENTO - AGIR 

 Novembro de 2019 a abril de 2020. 

 Assembleia Arquidiocesana; 16 de novembro de 2019. 

 Propor e definir, em comunhão com as Diretizes Gerais da CNBB e com as 
conclusões da Assembleia do Regional Nordeste 1, as ações 
evangelizadoras  a serem realizadas na Arquidiocese de Fortaleza, nos 
próximos quatro anos.    

 Construir os Projetos da Ação Evangelizadora na Arquidiocese de Fortaleza 
em seus vários níveis:  

- Arquidiocese;  

- Regiões Episcopais, Paróquias e Áreas Pastorais;  

- Articulação das Pastorais Sociais, CEBs e Organismos;  

- Fórum dos Movimentos Eclesiais – FAMEC; 

- Conselho de Leigos. 

 

 


