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D i á c o n o sD i á c o n o s

Dom Francisco Edimilson Neves Ferreira
Por Mercê de Deus e da Santa Sé Apostólica

Bispo Diocesano de Tiaguá

 Fica, portanto, estabelecido e aberto o Ano Jubilar, com atividades alusivas às comemorações 
dos cinquenta anos de fundação da Diocese de Tianguá a serem realizadas do dia 22 de agosto de 
2020 ao dia 22 de agosto de 2021, data magna do Jubileu.

 Dado e passado em nossa Cúria Diocesana, sob o selo de nossas armas, aos 22 de agosto de 
2020, festa de Nossa Senhora Rainha, a quem confiamos nosso Jubileu de Ouro.

 Para perpétua memória,

 Seja este Decreto transcrito no livro tombo da Igreja Catedral de Senhora Sant'Ana, e dos 
Santuários, Paróquias e Áreas Pastorais; afixando-se uma cópia em local visível e acessível aos fiéis 
em todas as Igrejas do território diocesano.

Vicariato Norte: Igreja Matriz de Bom Jesus dos Navegantes – Camocim-CE
Vicariato Sul: Santuário Nossa Senhora de Fátima – São Benedito-CE

Vicariato Centro: Sé Catedral de Senhora Sant'Ana - Tianguá-CE e Igreja Matriz de Nossa Senhora 
da Assunção - Viçosa do Ceará-CE

 
 Tendo em vista a relevância do acontecimento para o povo de Deus desta Igreja Diocesana, a 
Penitenciaria Apostólica acolheu o nosso pedido e concedeu, durante todo o Jubileu, Indulgência 
Plenária, que deverá ser lucrada nas seguintes Igrejas mediante as condições estabelecidas pelo 
direito:

 Nesta ocasião, irmanados na mesma ação de graças, convocamos aos nossos amados 
diocesanos a celebrar, com a máxima solenidade, o ANO JUBILAR DOS 50 ANOS DA DIOCESE 
DE TIANGUÁ que, por este nosso decreto, proclamamos e inauguramos.

 Passados cinquenta anos da solene instalação desta Igreja Diocesana, ocorrida no dia 22 de 
agosto do ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo de 1971, queremos elevar a Deus um solene “TE 
DEUM”, pelo transcurso de tão feliz acontecimento para a nossa vida eclesial: “Canta, Igreja, ao teu 
Senhor, um hino de glória, neste tempo de graças e esplendor. Jubileu de serviço no amor, tua 
história! Corações, vinde, exultai num louvor”.

Com estas palavras, por meio da Constituição Apostólica "Qui Summopere”, sua santidade o 
Papa São Paulo VI, inflamado de amor pelo Reino de Deus e desejando fortalecer a presença da Igreja 
em terras cearenses, fundou a DIOCESE DE TIANGUÁ, desmembrando-a da Diocese de Sobral.

            os   que   estas   nossas   letras   virem e ouvirem,  saudação,  graça e paz  em  Cristo Jesus, 
            fundamento de nossa alegria e esperança.

“Nós, que por missão apostólica somos obrigados com máximo empenho, a atender, de 
maneira mais apta possível a todas as almas dos fiéis, repetidas vezes somos movidos a 

fornecer os auxílios indispensáveis ao reto incremento da vida cristã” (QUI SUMMOPERE, Paulo VI). 

Bispo da Diocese de Tianguá

______________________________

Chanceler Diocesano

______________________________ 
+ Francisco Edimilson Neves Ferreira

César Augusto Rocha
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