
Saudação inicial
Saudamos os participantes neste Encontro Nacional. Chegámos à quadragésima 

quinta edição. Este Encontro é dedicado à temática da “Liturgia e Missão”. Propomo-
-nos reflectir e dar o nosso contributo à causa missionária da Igreja.

O melhor deste encontro são as celebrações, que se realizam nos melhores espaços 
celebrativos de Fátima, como são a Capelinha das Aparições e a Igreja da Santíssima 
Trindade. As manhãs são reservadas inteiramente às celebrações das Laudes e da 
Missa e respectivas preparações. Esta opção afirma e valoriza a liturgia como acção 
da Igreja por excelência. Teremos ainda as celebrações das Vésperas, uma celebração 
penitencial e um serão missionário. Teremos ainda a última noite livre para podermos 
participar no terço e na procissão de velas do programa habitual do Santuário.

Os participantes são os grandes actores deste Encontro: a vós se fica a dever o 
êxito desta actividade, sobretudo mediante a vossa presença e participação activa. 
Saudamos os que vêm desde o primeiro Encontro, este ano os da primeira hora são 
menos um porque o Padre José de Leão Cordeiro está em recuperação de um AVC. 
Saudamos os que chegam pela segunda ou primeira vez e damos as boas-vindas a 
todos. Este ano somos cerca de 850 participantes. 

Passamos à apresentação dos participantes neste Encontro para sabermos quem 
somos e donde vimos.

Todas as dioceses de Portugal se encontram representadas. Registamos ainda a 
presença de algumas pessoas do estrangeiro: 1 da Bélgica, outra do Brasil, outra da 
Itália, outra da França e 3 da Suiça. 10 de Cabo Verde. 
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Os registos da inscrições informam-nos que se encontram escritos:
6  Bispos, 
64  Presbíteros (Viana do Castelo 9; Porto 10)
12  Diáconos. 
44  Acólitos registados. 
71 Leitores registados. 
41 Ministros Extraordinários da Comunhão. 
23 Catequistas.
56  Casais registados (112 pessoas).
116 Cantores registados.
12 Organistas registados.
16 Directores de coro inscritos. 
33 Cantores do pequeno Coro.
Os Institutos de vida religiosa e consagrada também se fazem presentes. Já 

foram mais, mas ainda são 130. Sobressaem as Franciscanas Missionárias de Nossa 
Senhora com 15.

Os Seminaristas registado são poucos, apenas 6.

 Por fim, apresento os organismos e as pessoas da organização deste Encontro:
Comissão Episcopal de Liturgia:
 – D. José Manuel Garcia Cordeiro, Bispo de Bragança-Miranda e presidente 
da Comissão Episcopal de Liturgia. E os vogais:
 – D. Anacleto Cordeiro Gonçalves Oliveira – Bispo de Viana do Castelo.
 – D. António Maria Bessa Taipa, Bispo Auxiliar do Porto.
 – D. João Marcos, Bispo de Beja. E o secretário:
 – P. Pedro Ferreira - Carmelita Descalço
Secretariado Nacional de Liturgia
 – P. José de Leão Cordeiro – Arquidiocese de Évora - Foi vítima de um AVC 
e encontra-se em recuperação.
 – P. Luís Ribeiro de Oliveira – Diocese de Coimbra e pároco de S. Paulo de 
Frades
 – Cón. Luís Manuel Pereira da Silva – Patriarcado - Prior da Sé de Lisboa.
 – Cón. João Peixoto – Dioc. do Porto e pároco de Ermesinde.
 – P. Carlos Cabecinhas – Reitor do Santuário de Fátima.
 – P. Luís Miguel Proença Leal – Patriarcado – Director do SNA e pároco de 
Ameixoeira.
 – P. António Cartageno  – Dioc. de Beja – Presidente do Serv. Nac. Música 
Sacra.



 Por fim, convido a levantarem-se o que vêm pela primeira vez a este En-
contro, para que façamos um ideia do número dos novos.
 Agora os Jovens até aos 25 anos.

Desejo a todos uma boa estadia em Fátima 
e a melhor participação neste Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica.


