
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
      ARQUIDIOCESE DE FORTALEZA 

          REGIÃO METROPOLITANA SÃO JOSÉ 
                               MINISTÉRIO EXTRAORDINÁRIO DA SAGRADA COMUNHÃO   
Rvmo Padre 

NOME DO PADRE 

NOME DA PAROQUIA  

Estimado Irmão: 

Conforme o Diretório Litúrgico-Sacramental da Arquidiocese de Fortaleza, o ministro Extraordinário da 
Sagrada Comunhão que tiver recebido a investidura e for indicado para reinvestidura deve participar de 
encontro anual organizado pela Região Episcopal (n. 244). O Diretório normatiza o número de três (03) 
encontros regionais, segundo n. 241. Contudo, a nossa Região Episcopal pratica dois (02) encontros de 
reciclagens (Manhã de Formação/espiritualidade ou retiro)  que acontece de forma semestral. 

De acordo com o mesmo n. 241, deixará de exercer o ministério, e portanto, não será admitido a 
reinvestidura aquele que não participar das reciclagem oferecidas pela Região, no caso da Região São 
José, da Manhã de Formação/espiritualidade ou retiro organizadas pelo Núcleo de Coordenação do MESC 
da Região. 

Portanto, pedimos aos senhores párocos que motivem os seus MESC´s para participar da segunda etapa 
de formação/espiritualidade ou retiro da nossa Região. No caso de falta justificada pelo pároco ao Núcleo, 
o mesmo se comprometerá com uma reciclagem ao ministro que não pode estar no encontro organizado 
pela Região. Estes cursos oferecidos pelo pároco são um recurso excepcionalíssimo no caso de falta 
justificável, para que o ministro que irá reinvestir não fique sem uma formação adequada, da Região 
Episcopal. 

A organização da Formação/espiritualidade ou retiro será realizada em dois dias, dividindo os ministros 
da Região por setores, da seguinte forma: 

DATA , das 8h às 12h, estará os setores Centro e Oeste, com respectivas paróquias: 

Centro: São Benedito, Santa Luzia, Nossa Senhora do Carmo, Catedral, Santuário Sagrado Coração de Jesus 

Oeste: Paróquia Nossa Senhora das Dores, Paróquia Nossa Senhora de Lourdes(Ellery), Paróquia Nossa 
Senhora dos Remédios, Paróquia santo Afonso de Ligório, Paróquia São Francisco de Assis, Paróquia São 
Gerardo Majela, Paróquia Senhor do Bonfim. 

DATA, das 8h às 12h, estará o setor Leste, com respectivas paroquias: 

Leste: Paróquia Divino Espirito Santo, Paróquia Nossa Senhora Aparecida (Praia do Futuro), Paróquia 
Nossa Senhora da Paz, Paróquia Nossa Senhora da Piedade, Paróquia Nossa Senhora da Saúde, Paróquia 
Nossa senhora de Fátima, Paróquia Nossa Senhora de Lourdes (Dunas), Paróquia Nossa Senhora do 
Líbano, Paróquia Santa Terezinha do menino Jesus (Vicente Pinzon), Paróquia São João Batista, Paróquia 
São José (Papicu), Paróquia São Vicente de Paulo. 

Pedimos a ajuda aos MESC´s e seus párocos o valor de R$ 10, 00(dez reais) para suportar as seguintes 
necessidades: Lanches, xerox, quadro de pessoal extra (limpeza), espórtula do formador, água, 
descartáveis e outros. 

Sem outro particular, agradeçemos a todos os pastores por seu delicado cuidado com os seus ministros e 
suporte valioso ao serviço do Núcleo do Mesc da Região. 

Pe. Francisco Júnior de Oliveira Marques, SSS 

e Coordenação do Núcleo do MESC da Região. 


