"Eis a primeira coisa que Jesus diz a
cada um: «sê santo».
Querido acólito, ensinaram-te – e é
verdade – que, na Santa Missa, aquela
pequena partícula de pão torna-se Corpo
de Cristo e o vinho do cálice torna-se
Sangue de Cristo. Cada vez que te aproximas do Altar, tens a ventura de colaborar de perto para este milagre. Os
teus olhos não veem Jesus, mas o coração e os lábios adoram-No, como já de
pequeninos nos faziam repetir as nossas
mães e catequistas: «Meu Senhor e meu
Deus, eu Vos adoro o vosso Corpo, Sangue, Alma e Divindade, tão real e perfeitamente como está no Céu». É verdade! Jesus está ali tão real e perfeitamente como está no Céu; e, vendo-te a
ti, deve reconhecer um anjo. Hás de
comportar-te como convém no serviço das
coisas santas. A tua atitude interior e
exterior esteja de acordo com o que fazes, sobretudo quando te encontras junto do altar, quando fazes o sinal da
cruz, quando te ajoelhas, quando estás
sentado ou quando participas na oração
e nos cânticos em comum. Animado de
respeito e recolhimento interior, o teu
serviço de acólito tornar-se-á uma Profissão de fé para a comunidade."
(Da Carta do Papa Francisco aos Acólitos Portugueses por ocasião da 25ª PNA)
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Formação de Formadores 2023
Datas
27 a 29 de janeiro de 2023

Ficha de Inscrição

Digitalizar e enviar para acolitos@liturgia.pt
até
10/01/2023

Nome _________________________________________________ Idade _______

Paróquia _____________________________ Diocese _____________________

Morada _____________________________________________________________

Quarto duplo/triplo o com____________________

e-mail _______________________________

Quarto individual

____________________________________________

Telefone ___________________

Assinatura do formando

Assinatura do Responsável Diocesano de Acólitos ____________________

Horário
Começa com o Jantar de Sexta-feira
e termina na tarde de Domingo

Local
Seminário Maior de Viseu
Largo de Santa Cristina, s/nº
3504-517 Viseu
Diocese de Viseu

Custo por participante
com alojamento incluído
75€ - Quarto duplo / triplo *
85€ - Quarto individual
*limitado à disponibilidade existente

Acólito,
Que pressa te move?

Programa geral
-O testemunho de jovens que foram beatificados e que tiveram na Eucaristia o seu verdadeiro alimento.
-A Eucaristia como fonte e alimento de santidade.
-Da Sagrada Escritura à Eucaristia, vivência
da Igreja que vive e celebra

Outras informações
- se disponível, traz contigo o teu tablet
- traz a tua alva e cíngulo

Data limite de inscrição
10 de janeiro de 2023
Digitalizar e enviar a ficha de inscrição para
o correio eletrónico acolitos@liturgia.pt

Mais informação em
www.facebook.com/snacolitos

- obrigatória a confirmação da tua inscrição pelo
delegado diocesano
- traz algo da tua região para partilhar num jantar.

