Fátima, 22 - 26 Julho 2019

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 45º Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica. 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 MISSÃO”

Ficha de Inscrição no 45º Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica

liturgia não esgota toda a acção da Igreja.
Deve ser precedida pela evangelização,
pela fé e pela conversão, e só então pode produzir os seus frutos na vida dos fiéis: a vida
nova segundo o Espírito, o empenhamento na
missão da Igreja e o serviço da sua unidade
[CIC 1072].

A

s sacramentos da nova Lei foram
instituídos por Cristo e são em número
de sete, a saber: o Baptismo, a Confirmação, a
Eucaristia, a Penitência, a Unção dos Enfermos,
a Ordem e o Matrimónio. Os sete sacramentos
tocam todas as etapas e momentos importantes
da vida do cristão: outorgam nascimento e
crescimento, cura e missão à vida de fé dos
cristãos. Há aqui uma certa semelhança entre
as etapas da vida natural e as da vida espiritual
[CIC 1210].

S

eguindo esta analogia, exporemos primeiro
os três sacramentos da iniciação cristã
(capítulo primeiro), depois os sacramentos de
cura (capítulo segundo) e finalmente os que
estão ao serviço da comunhão e da missão
dos fiéis (capítulo terceiro). Esta ordem não é,
certamente, a única possível, mas permite ver
que os sacramentos formam um organismo,
no qual cada sacramento particular tem o seu
lugar vital. Neste organismo, a Eucaristia
ocupa um lugar único, como sacramento dos
sacramentos: todos os outros sacramentos
estão ordenados para este, como para o seu fim
[CIC 1211].

45º Encontro Nacional
de Pastoral Litúrgica
22 – 26 Julho 2019

O
LITURGIA
E

MISSÃO

Comissão Episcopal da Liturgia e Espiritualidade
Secretariado Nacional de Liturgia

LOCAL
Santuário de Fátima
DATA
22 – 26 Julho de 2019
Início no dia 22 às 17.00 horas.
Encerramento no dia 26 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 12
de Julho. Depois desta data há um agravamento
de 5 euros.

ALOJAMENTO
Refeições e dormidas em
quarto individual (4 dias).................. 165 €
Refeições e dormidas em quarto de
2 camas ou casal (4 dias/por pessoa).140 €
Refeições e dormidas em quarto de
3 ou mais camas (4 dias/por pessoa). 130 €
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

O desafio missionário
da Iniciação Cristã
P. Carlos Aquino,
Diocese do Algarve

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

A dimensão missionária
dos sacramentos da cura
P. Jorge Vilaça,
Arquidiocese de Braga

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

Catequese litúrgica
P. Paulo Malícia,
Patriarcado de Lisboa
Os acólitos ao serviço da missão
Serviço Nacional de Acólitos
O envio missionário
nos sacramentos do serviço
e da comunhão
Dom José Cordeiro,
Bispo de Bragança-Miranda
O Cantoral Nacional:
critérios e utilização
Prof. Emanuel Pacheco,
Diocese do Porto
Presidência evangélica e evangelizadora
Cón. Luís Manuel Pereira da Silva,
Patriarcado de Lisboa
Música e evangelização dos jovens
P. António Cartageno,
Serviço Nacional de Música Sacra
A dimensão litúrgica da missão
Dom Manuel Clemente,
Cardeal Patriarca de Lisboa

Casa Dores – Santuário ................ o
Centro Pastoral Paulo VI .. ............ o
Casa Vitória . . ................................ o
Domus Carmeli ............................. o
Hotel Alecrim . . .............................. o
Hotel Santo António . . .................... o
Irmãs Reparadoras ....................... o
Residencial Ribeiro . . ..................... 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.

