
PLANO DE AÇÃO .
ATO de COMUNHÃO com o Santo Padre
na Consagração da Rússia e Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria

Ações no dia 25 de março - na Catedral Metropolitana

18h30 - Missa na Catedral Metropolitana presidida pelo senhor arcebispo Dom
José Antônio com transmissão pelo Youtube da Arquidiocese de Fortaleza e em
cadeia com as emissoras católicas. Transmissão pelo Youtube:
https://www.youtube.com/c/ArqFortaleza .

○ Para esta Missa são convidados os vigários episcopais, reitores e
formadores dos seminários, seminaristas, representação das Regiões
Episcopais, religiosos, Novos Movimentos e Comunidades.

○ Haverá Transmissão pelo Youtube da Arquidiocese de Fortaleza

Sugestões de outras ações para 25 de março - nas paróquias e comunidades

● Abrir horários de Confissão, neste dia, tendo em vista que o Santo fará a
consagração em uma celebração penitencial;

● Manhã de adoração ao Santíssimo Sacramento em todas as Igrejas da
Arquidiocese de Fortaleza;

● Celebração Eucarística ao longo dia em ação de graças pela consagração da
Rússia e Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria;

● Envio de representação do povo de Deus e dos movimentos marianos das
paróquia à catedral para santa missa com o arcebispo;

● Para o Santuário de Fátima e demais paróquias e santuários marianos:
- Recitação do Santo Rosário.
- Transmissão, em telão, do ato de consagração do Santo Padre às 13h.

● Nos setores administrativos da Arquidiocese, como Faculdade e Cúria, por
exemplo, preparar televisão ou telão para que os colaboradores possam se unir
ao Santo Padre no ato de consagração.

https://www.youtube.com/c/ArqFortaleza


LIVE de preparação para o Ato de Consagração
● Na noite de 24 de março, a partir das 21hs, pelo youtube da Arquidiocese de

Fortaleza.
● Produção Serviço de comunicação arquidiocesano - Padre Vanderlucio.
● Apresentação - Padre Watson Façanha (Coordenador de Pastoral).
● Participantes - Pe Tiago Geydem (FCF - Historiador) e Pe. Rafhael Maciel

(missionário da misericórdia atualmente em missão de estudos na Cidade
eterna).

Sem mais, rogamos as bênçãos do Imaculado Coração de Maria, pela paz no
mundo e pelo fim da guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

Fortaleza, 22 de Março de 2022.

Pe Watson Holanda Façanha
Coordenador de Pastoral da Arquidiocese

Pe Vanderlúcio Sousa
Coordenador do Serviço de comunicação da Arquidiocese


