
 

 

Fortaleza, 31 de outubro de 2022 

 
«Jesus Cristo (…) fez-Se pobre por vós» (2 Cor 8,9).  

Com estas palavras, o apóstolo Paulo dirige-se aos cristãos de Corinto 
 para fundamentar o seu compromisso de solidariedade para com os irmãos necessitados.  

O Dia Mundial dos Pobres torna este ano como uma sadia provocação  
para nos ajudar a refletir sobre o nosso estilo de vida e as inúmeras pobrezas da hora atual.  

(Mensagem para o 6º Dia Mundial dos Pobres – 2022) 
 

 

Aos Vigários Episcopais, Párocos, Vigários Paroquiais, Conferência dos Religiosos do 

Brasil, Coordenações das Pastorais, Comunidades Eclesiais de Base, Serviços, 

Organismos, Movimentos e Novas Comunidades da Arquidiocese de Fortaleza 
 

 

Saúdo a todos com alegria e paz! 
 

 

Neste ano de 2022, por convocação e instituição do Papa Francisco, a Igreja celebra no 

dia 13 de novembro, o 6º Dia Mundial dos Pobres, chamado também de Jornada Mundial dos 

Pobres. Conforme a mensagem do I Dia Mundial dos Pobres (2017, n 6), a Jornada tem por 

objetivo sensibilizar todos “para que se abram à partilha com os pobres em todas as formas de 

solidariedade, como sinal concreto de fraternidade”. 

Em unidade com a Jornada e com a motivação de proteção, cuidado, valorização e 

celebração da vida a Arquidiocese de Fortaleza realizará a 14ª Festa da Vida. 

 

O objetivo da Festa da Vida é celebrar e dar visibilidade aos muitos trabalhos realizados 

pela Arquidiocese de Fortaleza e instituições da sociedade civil. Esta celebração constitui-se 

um espaço de conhecimento, partilha e valorização das ações em defesa da vida e da 

renovação do compromisso com o Pobre.  

 

Convidamos o clero, religiosos e religiosas, leigos e leigas das Regiões 

Episcopais, das Paróquias, das Pastorais, das Comunidades Eclesiais de Base, dos 

Serviços, dos Organismos, dos Movimentos e das Novas Comunidades para que 

possam se organizar e marcar presença na 14ª Festa da Vida, dando visibilidade aos 

trabalhos realizados, sempre com tanto esforço, dedicação e, às vezes, enfrentando 

dificuldades. 



 

 

 

A exposição dos trabalhos, de acordo com as orientações abaixo, será nas tendas 

comunitárias, ou à sombra de árvores, organizadas de forma temática, (trabalhos afins), 

através de cartazes, faixas, banners, artesanato e outros. Lembrando que o objetivo da festa 

não é vender, mas mostrar, visibilizar os muitos trabalhos realizados na defesa da vida.  

Um dos pontos altos deste momento de encontro, amizade e confraternização é o 

almoço partilhado. Por isso fazemos forte convite para que cada pessoa, cada grupo ou 

entidade leve algo para partilhar no almoço. O dom que cada um oferece encherá a grande 

mesa da partilha, onde tudo é colocado em comum, onde todos participam, por isso ninguém 

passa necessidade. (cf. Atos 2, 42) 

 

ORIENTAÇÕES: 

1. Os grupos das regiões, pastorais e entidades que vão participar expondo seus trabalhos 

nas tendas comunitárias ou organizando suas próprias tendas devem comunicar-se até 30 

de novembro com Ana Maria Freitas (85) 98614-3495, Zildete Queiroz (85) 98865-7196 ou 

Rosélia Follmann (85) 99987-1034;  

 

2. Os grupos que quiserem fazer alguma apresentação artística (dança, poesia, música, 

coreografia…) deverão entrar em contato até 30 de novembro com Iracema Duarte 

(85)99615-7160 ou Deusdeth Lima (85)99718-1147; 

 

3. A Festa da Vida, desde sua primeira edição, tem a pretensão de ser ecumênica, aberta ao 

diálogo inter-religioso e de dialogar com a sociedade civil, sendo espaço de apresentação 

dos muitos trabalhos realizados em defesa da vida. Os grupos de outras Igrejas (não 

católicas), assim como grupos de entidades não eclesiais são convidados a participar e 

expor suas ações, seus projetos. Para isto, entrar em contato até 30 de novembro com 

Ademir Costa (85) 99994-9052 e Edineide (85) 98734-3594; 

 

4. Para o almoço partilhado cada pessoa ou cada grupo deverá levar além dos alimentos, 

também seus talheres, pratos e copos de preferência não descartáveis, para não 

produzirmos muito lixo. 

 

Na alegria e certeza de que cuidar, educar, proteger e respeitar a vida é responsabilidade 

de todos, desde já agradecemos o empenho e colaboração especial de cada um, cada uma.  

 

Que o Senhor torne completa a nossa alegria! (cf. Fl 2,2) 

 

  

 Pe. Watson Holanda Façanha 
Coordenador Arquidiocesano de Pastoral 

 

 


