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Tudo tem o seu tempo determinado,  
E há tempo para todo propósito debaixo do céu. (Eclesiastes 3,1) 

E acrescento: 
Tempo de chegar e tempo de partir no amor ao serviço de Deus e do seu Povo. 

           

Meus queridos Amigos, Paroquianos, Dizimistas, Confrades, Funcionários e  

Fiéis da Paróquia São Benedito e N. Senhora do Patrocínio: 

 

No dia 11 de dezembro de 2004, cheguei à querida Comunidade de São Benedito para colaborar na 

evangelização deste precioso Santuário Arquidiocesano de Adoração da Arquidiocese de Fortaleza e 

Sacramentino. 

No inicio, tudo era tão novo, tão difícil... Com alguns receios, eu, com 24 anos, tentava colaborar na 

administração e evangelização dos diversos adoradores, paroquianos e fiéis que passavam ou que 

recorriam aos aconselhamentos, à realização de sacramentos, e me esforçava para oferecer uma boa 

acolhida em nome de Jesus Sacramentado. Algumas vezes, tropeçava nos passos, mas levantei, 

aprendi e segui o caminho que o Senhor desejava que eu cumprisse. 

Tive a alegria de poder, junto com o povo de Deus, fazer uma grande reforma no Santuário, no 

Centro de Pastoral e ver aumentar de 05 pastorais para 34 grupos que, até hoje, realizam diversas 

atividades em prol da família de Deus entre nós. 

Convivi com irmãos com os quais aprendi muito: Pe. Mateus; Pe. Toninho; Pe. Elton; Pe. Magalhães 

e, mais recentemente, Pe. Alex, Pe. Anízio e Dom Aldo, irmãos a quem agradeço todo o apoio que me 

deram para que eu pudesse, além de animar a paróquia São Benedito, ter o privilégio de cursar a 

faculdade de Administração, da graduação ao doutorado. E como diz a Palavra de Deus, a quem 

muito foi dado, muito será pedido. 

Pude ajudar o Mesc da Região Episcopal São José por 10 anos, conforme o sonho de São Pedro Julião 

Eymard de eucaristizar o mundo. Desde 2005, conquistei espaço na Rádio Dom Bosco (FM 96.1) para 

comunicar, semanalmente, assuntos relativos à Dimensão Eucarística, convite este mantido e que 

assumi, com muita honra e gratidão à família Dom Bosco. 

A gratidão se estende à Arquidiocese de Fortaleza, na pessoa do nosso Pastor Dom José Antônio, que 

nos confiou, desde 2012, a querida e tradicional Igreja N. Senhora do Patrocínio. Deus sabe o esforço 

e as diversas articulações que tivemos que fazer para recuperar e construir, e hoje entregamos uma 

igreja linda e agradável aos fiéis da Mãe do nosso Divino Salvador. 

São muitas amizades, muitas alegrias, muitas conquistas, tanto com os irmãos das pastorais de São 

Benedito quanto com os irmãos e voluntários da Igreja N. Senhora do Patrocínio. Entretanto, neste 

momento, cabe um pedido de perdão a todos os que eu tenha trazido algum tipo de sofrimento, 

tenham a certeza de que meu coração não está inclinado para fazer mal a ninguém. Minha missão 

nesta vida, tenho certeza, é de fazer o melhor para Cristo, e este melhor passa pela acolhida e pelo 

fazer o bem ao próximo sempre. 

http://www.sacramentinos.com.br/
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Estendo este pedido de perdão pelo não avanço num trabalho mais coordenado e que gerasse frutos 

mais permanentes na Comunidade da Vila Condessa. Deus sabe o quanto quis que tivéssemos 

avançado neste espaço, mas, infelizmente, agentes externos nos debilitaram. Acredito que novos 

ares virão, e o novo poderá acontecer através de mãos abençoadas e da divina providência. 

Durante estes 14 anos, colaborei com a Província N. S. de Guadalupe como Conselheiro, Vice- 

provincial e, agora, Ecônomo provincial. E esta última função tem me exigido acompanhar de perto 

nossas 11 comunidades no Brasil, na Argentina e no Chile. 

Atendendo à solicitação do governo provincial 2018.1 a 2022.1, recebi uma Nova Missão, agora em 

terras mineiras. Assumirei, a partir de 09 de fevereiro de 2019, o Santuário Eucarístico São Pedro 

Julião Eymard, na Diocese de Sete Lagoas-Minas Gerais, como Reitor e administrador da comunidade 

local. Nesta nova missão, Deus me concederá a graça de conviver e cuidar de dois confrades:           

Pe. Raimundo Dan e  Pe. Juan Enrique, irmãos mais maduros e cheios de testemunho do zelo 

eucarístico que, com certeza, terei muito a aprender como caçula da comunidade.  

Tenho a alegria de acolher Padre Anízio Ferreira como o novo pároco de São Benedito. Peço a todos 

os paroquianos e amigos que o recebam com a mesma generosidade de coração que tiveram para 

comigo ao longo destes 14 anos. Tenho a certeza de que o meu irmão continuará nosso projeto de 

vida e acrescentará novos projetos para que esta comunidade siga crescendo sempre mais no amor 

eucarístico de Jesus. Apoiem-no, ajudem-no, e nossa comunidade sempre será uma comunidade 

eucarística. 

Por fim, peço a todos que rezem por mim nesta nova missão. Confesso que não é fácil, depois de 14 

anos, começar de novo, mas vou com o coração aberto, feliz e cheio de confiança. Parto com a 

imagem de cada irmão e irmã que conviveram comigo, irmãos das pastorais, dos grupos e 

movimentos, que ficarão para sempre gravados no livro da minha vida. 

Aproveito o comunicado para fazer um convite para celebrarmos juntos a Santa Missa de envio, no 

dia 03 de fevereiro de 2019 (Domingo-18h - Santuário de São Benedito). Sua presença será motivo 

de alegria para mim e para a nossa comunidade sacramentina. 

Forte abraço. Permita-me lhe abençoar em Nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo. 

Com gratidão e carinho eterno, 

Pe. Jackson Frota, sss 

 

Observação: 

Em relação à Assembleia Paroquial, será realizada de forma normal, no dia 10 de fevereiro, sob a 

coordenação dos Religiosos: Pe. Anízio, Dom Aldo, Pe. Magalhães e Pe. João Batista (Transferido do 

José Walter para São Benedito), uma vez que estarei tomando posse no Santuário de Sete Lagoas no 

dia 09 de fevereiro, às 18h, pela presidência eucarística de Dom Aluísio Vitral (Bispo Diocesano de 

Sete Lagoas-MG). 

http://www.sacramentinos.com.br/

