Nota do Clero da Diocese de Sobral
A Diocese de Sobral, criada no dia 10 de novembro de 1915, tem uma longa folha de
serviços prestados à população da Zona Norte do Estado do Ceará, seja no âmbito religioso,
seja no campo da educação, da cultura, da saúde e da assistência social.
O modo como a Diocese tem exercido a sua missão e a coragem com que tem
abraçado e enfrentado os desafios a ela inerentes demonstram claramente a seriedade dessa
instituição e revela a sua importância para Sobral e toda a região norte deste Estado. Tal
importância e grandeza se devem antes de tudo à ação do Espírito Santo, que é a alma da
Igreja, a sua força, a sua inspiração e sua luz.
Impelidos pelo Espírito, os sete bispos da Diocese de Sobral, desde Dom José
Tupinambá da Frota até Dom José Luís Gomes de Vasconcelos têm sido agentes de grandes
realizações e transformações, contribuições inestimáveis para o desenvolvimento da cidade
de Sobral com reflexo em toda a região. Vêm do Espírito de Deus a iluminação, a força e a
criatividade que impulsionaram estes servos vocacionados e abnegados a entregarem suas
vidas pela construção do Reino de Deus.
Analisando a atual conjuntura, consideramos providencial a vinda de Dom
Vasconcelos para Sobral. Como tem sido frutuoso o seu ministério! Seu zelo apostólico,
solicitude pastoral e coragem profética já lhe garantem um lugar de destaque na rica e
dinâmica história desta querida e amada Diocese. A ele a nossa admiração e respeito pela a
maneira incansável com que tem, desde o início do seu pastoreio, “vestido a camisa” da
Santa Casa de Misericórdia de Sobral, participando regularmente das reuniões do seu
Conselho Gestor, acompanhando de perto a implementação das mudanças e melhorias que
se fizeram necessárias, movido não só pelo zelo para com este legado de Dom José, mas,
sobretudo, pelo desejo de manter sempre de portas abertas este importante equipamento de
saúde para acolher com solicitude os mais carentes de Sobral e de toda a região.
Não temos dúvida, a Santa Casa é um milagre que se repete todos os dias na vida de
muitas famílias. Muitas vezes incompreendida, maltratada, perseguida e caluniada, sempre
teve como carisma e vocação maior salvar vidas, graças ao empenho quotidiano dos seus
gestores, médicos, enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, demais profissionais
da saúde e funcionários de todos os setores.
Como padres da Diocese de Sobral, nos sentimos honrados por fazermos parte dessa
história tão bonita e tão fecunda da nossa Igreja particular.
É com este sentimento e reconhecimento que nos unimos a Dom Vasconcelos, nosso
bispo diocesano, para expressar nossa solidariedade e reforçar a comunhão que nos une.
Conosco está cada uma das nossas paróquias, cada uma das nossas comunidades, grupos,
pastorais, movimentos e todas as famílias cristãs de nossa Diocese, visto que “somos um só
corpo em Cristo, e cada um de nós é membro um do outro” (Rm 12,5), de modo que quando
“um membro sofre, todos os membros sofrem com ele” (1Cor 12,26).
Não obstante as incompreensões, injustiças, perseguições e calúnias, estamos unidos e
firmes no propósito de continuar cumprindo destemidamente a nossa missão: servir a Deus,
servir a Sua Igreja e servir o Seu povo. Uma história séria como a nossa, precisa ser tratada
com respeito e seriedade!
Sobral-CE, 13 de março de 2021.
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