
 

Bairro: São Sebastião 

 

 

INFORMAÇÃO PARA A IMPRENSA 

Iguatu, Ceará – 24 de Fevereiro de 2021

Papa Francisco aceitou o pedido de renúncia de 
Diocese de Iguatu, Ceará, tornando
vatican.va e pelo site da cnnb.org.br, nesta quarta
Homem, que tem 71 anos, se dá por motivo de saúde. Esteve à frente da Diocese de Iguatu 
desde junho de 2015 a fevereiro de 2021

Dom Edson concederá entrevista coletiva, no Diocesano Hotel, a partir das 17 horas. Os 
profissionais de imprensa que desejarem participar devem estar presentes meia hora antes, 
usar máscaras e guardar a distância segura determinada

A Missa em Ação de Graças será no dia 19 de março, durantes os festejos de São José, 
Padroeiro da Diocese e do Estado do Ceará. Neste dia, o Bispo Emérito receberá o título de 
Cidadão Cearense dado pela Assembleia Le

 

Atendimento para a imprensa

Assessoria de Imprensa da Diocese de Iguatu, Ceará

Luís Sucupira - 85 9 9939 8956 

MTE3951/CE 
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DIOCESE DE IGUATU - CEARÁ
 

INFORMAÇÃO PARA A IMPRENSA - COLETIVA 

24 de Fevereiro de 2021 

Papa Francisco aceitou o pedido de renúncia de Dom Edson de Castro Homem, bispo da 
tornando-o bispo emérito.  A decisão foi comunicada pelo site 

vatican.va e pelo site da cnnb.org.br, nesta quarta-feira, dia 24. A renúncia de Dom Edson 
Homem, que tem 71 anos, se dá por motivo de saúde. Esteve à frente da Diocese de Iguatu 

2015 a fevereiro de 2021 

Dom Edson concederá entrevista coletiva, no Diocesano Hotel, a partir das 17 horas. Os 
profissionais de imprensa que desejarem participar devem estar presentes meia hora antes, 
usar máscaras e guardar a distância segura determinada pelas autoridades sanitárias do Ceará.

raças será no dia 19 de março, durantes os festejos de São José, 
Padroeiro da Diocese e do Estado do Ceará. Neste dia, o Bispo Emérito receberá o título de 
Cidadão Cearense dado pela Assembleia Legislativa do Ceará. 

Atendimento para a imprensa:  

Assessoria de Imprensa da Diocese de Iguatu, Ceará 

CEARÁ 

om Edson de Castro Homem, bispo da 
o bispo emérito.  A decisão foi comunicada pelo site 

feira, dia 24. A renúncia de Dom Edson 
Homem, que tem 71 anos, se dá por motivo de saúde. Esteve à frente da Diocese de Iguatu 

Dom Edson concederá entrevista coletiva, no Diocesano Hotel, a partir das 17 horas. Os 
profissionais de imprensa que desejarem participar devem estar presentes meia hora antes, 

pelas autoridades sanitárias do Ceará. 

raças será no dia 19 de março, durantes os festejos de São José, 
Padroeiro da Diocese e do Estado do Ceará. Neste dia, o Bispo Emérito receberá o título de 


