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Fortaleza, 6 de maio de 2021. 

 
Circular 003/2021: 

Missa dos Santos Óleos e Coletas referentes à Semana Santa.  
 

 
Aos Párocos e Vigários Paroquiais responsáveis por Áreas Pastorais, 

A todas as comunidades eclesiais. 
 

Graça e Paz do Senhor! 

 
Tendo passado a Semana Santa e com ela os momentos mais altos da 

celebração litúrgica da Igreja na Páscoa do Senhor no tempo difícil que estamos 
vivendo, devido à pandemia de Covid-19, considerando o caso de impedimento para 

celebrar a liturgia comunitariamente na igreja,  
Estaremos celebrando a Missa dos Santos Óleos e da Unidade de modo 

restrito, com participação apenas representativa, no dia 20 de maio, às 9 horas, no 
Santuário de Nossa Senhora da Assunção, sendo, para maior acompanhamento dos 

fieis,  transmitida pelas mídias sociais da Arquidiocese de Fortaleza.  

 
Não tendo sido possível também realizar as coletas, que são obrigatórias:  

 
1. A Coleta da Solidariedade na CF 2021 – que costuma ser feita no 

Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, em todo o Brasil e que é a expressão do 
gesto concreto da Campanha da Fraternidade, para onde não foi realizada este ano, 

será realizada no Dia de Pentecostes 

2. A Coleta “Pro Terra Sancta” – que se realiza em todas as Comunidades 
Católicas do mundo, na Sexta-feira Santa, para ser encaminhada aos Lugares 

Santos da Terra do Senhor e para as Igrejas daquela região (Palestina) também não 
onde não pode ser realizada, será realizada no final de semana 11 e 12 de 

setembro, nas proximidades da Festa da Exaltação da Santa Cruz.  
 

Pedimos a atenção dos irmãos para que comuniquem aos fieis com 
antecedência estas Coletas e suas datas, para que possam participar desta 

manifestação da comunhão universal da Igreja para atender aos mais necessitados. 

Que os resultados das mesmas coletas cheguem à Cúria Metropolitana o mais 
rápido possível. 

E estejamos unidos na oração e na caridade nestes momentos de sofrimento e 
prova, que todos vivemos, e as graças de Deus nos animem na  esperança da força 

pascal do Senhor.  
  

 
Em Jesus e Maria, 

 

 
 

 
Arcebispo Metropolitano de Fortaleza 


