Fátima, 23 - 27 Julho 2018

Presbítero
 Cantor
Diácono
 Organista
Leitor
 Director de Coro
Acólito
 Catequista
Outro: _________________________
 Individual...... 25€
 Jovem............ 20€
 Casal.............. 40€

INSCRIÇÃO:

 Quarto individual
 Quarto de 2 camas
 Quarto de 3 camas
 Camaratas
Casa: ____________________________
Indico por companhia de quarto:

ALOJAMENTO COMPLETO:

Autorizo o Secretariado Nacional de Liturgia (SNL) a efectuar o tratamento dos meus dados pessoais para efeitos de processamento da minha inscrição no 44º Encontro Nacional de Pastoral Litúrgic. O SNL
compromete-se a assegurar a confidencialidade dos dados e a não utilizá-los para fins diferentes daqueles para os quais foram recolhidos, permitindo o acesso, actualização e/ou eliminação dos mesmos por parte
do seu titular. Todos os dados serão tratados em conformidade com o art.º 6º e 9º do Regulamento Geral de Protecção de Dados (EU)2016/679 do P. E. e do Conselho de 27 de Abril (RGPD). Os meus dados
serão conservados pelo período máximo de 5 anos após a conclusão do meu pedido. Posso cancelar o armazenamento, processamento e utilização dos meus dados pessoais a qualquer momento através do email
secretariado@liturgia.pt. Neste caso, as informações recolhidas serão imediatamente eliminadas.

IBAN para transferência bancária: PT50 0079 0000 1452 8960 1015 7
Observação: ______________________________________________________________________________________







MINISTÉRIO LITÚRGICO:

Nome:
_________________________________________________________________________________________
Morada: _________________________________________________________________________________________
_________-_______ __________________________________________ Telef. ______________________
Diocese / Instituto: ________________________________________ Paróquia _______________________________

“LITURGIA E ESPIRITUALIDADE”

Ficha de Inscrição no 44º Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica

a comunhão dos santos desenvolveram-se, ao longo da história das Igrejas
diversas espiritualidades. O carisma pessoal
duma testemunha do amor de Deus pelos
homens pode ter sido transmitido, como o
espírito de Elias o foi a Eliseu e a João Baptista,
para que haja discípulos que partilhem desse
espírito. Uma espiritualidade está também
na confluência doutras correntes, litúrgicas
e teológicas, e testemunha a inculturação
da fé num determinado meio humano e na
respectiva história. As espiritualidades cristãs
participam na tradição viva da oração e são
guias indispensáveis para os fiéis. Reflectem,
na sua rica diversidade, a pura e única luz do
Espírito Santo [CIC 2684].

N

s diferentes espiritualidades cristãs participam na tradição viva da oração e são
guias preciosos da vida espiritual [CIC 2693].

A

A

meditação é sobretudo uma busca. O
espírito procura compreender o porquê e o
como da vida cristã, para aderir e corresponder
ao que o Senhor lhe pede. Exige uma atenção
difícil de disciplinar. Habitualmente, recorrese à ajuda dum livro e os cristãos não têm
falta deles: a Sagrada Escritura, em especial
o Evangelho, os santos ícones (as imagens),
os textos litúrgicos do dia ou do tempo, os
escritos dos Padres espirituais, as obras de
espiritualidade, o grande livro da criação e o
da história, a página do «hoje» de Deus [CIC
2705].

44º Encontro Nacional
de Pastoral Litúrgica
23 – 27 Julho 2018

LITURGIA
E

ESPIRITUALIDADE

Comissão Episcopal da Liturgia e Espiritualidade
Secretariado Nacional de Liturgia

LOCAL
Santuário de Fátima
DATA
23 – 27 Julho de 2018
Início no dia 23 às 17.00 horas.
Encerramento no dia 27 com o almoço.

INSCRIÇÕES
Secretariado Nacional de Liturgia
Casa Santa Ana – Santuário de Fátima
Apartado 10
2496-908 FÁTIMA
Tel. 249 533 327 – Fax 249 533 343
secretariado@liturgia.pt
www.liturgia.pt
As inscrições só são aceites mediante a entrega
da ficha e do valor da inscrição, até ao dia 13
de Julho. Depois desta data há um agravamento
de 5 euros.

ALOJAMENTO
Refeições e dormidas em
quarto individual (4 dias).................. 160 €
Refeições e dormidas em quarto de
2 camas ou casal (4 dias/por pessoa).135 €
Refeições e dormidas em quarto de
3 ou mais camas (4 dias/por pessoa). 125 €
Refeições e dormidas em camaratas
no Centro Pastoral Paulo VI.............. 100 €
Almoço ou Jantar (individual)............... 10 €

CELEBRAÇÕES
Basílica da Santíssima Trindade
e Capelinha das Aparições

CONFERÊNCIAS

HOSPEDAGEM

A espiritualidade cristã
P. José Frazão, SJ

O Secretariado Nacional de Liturgia pode
ajudar a encontrar alojamento em condições
mais vantajosas nas seguintes casas:

Vivência espiritual da Eucaristia
Cón. Luís Manuel Pereira da Silva,
Patriarcado de Lisboa

Casa Carmo – Santuário . . ............. o
Casa Dores – Santuário ................ o

A adoração Eucarística
Interpelação das Jornadas Mundiais
da Juventude
Dom José Cordeiro,
Bispo de Bragança-Miranda

Centro Pastoral Paulo VI .. ............ o

Liturgia das Horas
P. Pedro Lourenço Ferreira, OCD

Domus Carmeli ............................. o

Liturgia e lectio divina
P. José Luís de Almeida Monteiro, OP
A Espiritualidade do Acólito
P. Luís Miguel Proença Leal,
Patriarcado de Lisboa
A beleza da Liturgia
Dom Bernardino Ferreira da Costa, OSB
Abade de Singeverga
Música litúrgica
em conversão contínua
Cón. António Ferreira dos Santos,
Diocese do Porto
Liturgia e espiritualidade familiar
P. Paulo Jorge Barbosa da Rocha,
Diocese do Porto

Casa Vitória . . ................................ o

Hotel Alecrim . . .............................. o
Hotel Santo António . . .................... o
Irmãs Reparadoras ....................... o
Residencial Ribeiro . . ..................... o
Residencial S. Tomás .................... o
Villa Fátima .................................. o
A atribuição do local de alojamento é
por ordem de inscrição. Os inscritos são
informados da sua situação se os pedidos forem
confirmados com o adiantamento do valor da
inscrição.

