
Abril 2014

Caro(a) amigo(a):
O dia 1 de Maio está cada vez mais próximo, este folheto disponibiliza algumas informa-
ções importantes, para que a nossa peregrinação decorra da melhor forma possível.
A tua colaboração e do teu grupo são fundamentais. Contamos com a tua divulgação!
Até breve!
A equipa do SNA

Entrada no Centro Pastoral Paulo VI:

A entrada no Centro Pastoral irá decorrer a partir das 9:30h. Devem ser respeitadas as 
indicações prestadas pelos voluntários e funcionários do santuário.
Neste primeiro espaço, dada a actividade de animação, todos devem manter-se sem alva/
veste litúrgica.

Informações ou pedido camisolas:
Na entrada do Centro Paulo VI está disponível um posto de informações. Nesse ponto 
podem também levantar t-shirts do SNA.

Primeiros socorros:
Em caso de necessidade temos preparado um ponto central para primeiros socorros (ver 
mapa auxiliar). Quem necessitar de algum tipo de ajuda, deve imediatamente chamar um 
voluntário, que encaminhará a situação.

Alimentação:
É muito importante que todos os responsáveis de cada grupo de acólitos organizem um 
pequeno momento de grupo para alimentação, no final do encontro no Centro Pastoral 
Paulo VI. O tempo de viagem, e o desgaste causado pelo número de horas sempre em ac-
tividade podem reflectir em indisposição e mal-estar.

Os voluntários destacam-se 
pelas 

camisolas ou lenços laranjas.

Reciclar é preservar o ambiente
Evitar desperdícios, separar resíduos e manter o espaço limpo são um bom serviço aos olhos de Deus.

Terço:
Durante a oração do terço, os acólitos devem manter-se sem envergar a alva/veste litúrgi-

ca. Devendo usar a mesma na Procissão Eucarística que começará às 17:30h. 
A paramentação para a Procissão Eucarística será atrás da colunata NORTE (livraria).

Ver mapa 
completo 
em anexo

Organização e contactos
E-mail: acolitos@liturgia.pt

Telm. 96 996 82 09
 

Responsáveis do Serviço 
Nacional de Acólitos:
Pe. Luís Leal - Director

José Eduardo - Secretário

Missa:
A paramentação /desparamentação dos acólitos será no Salão do Bom Pastor (Centro Pas-
toral Paulo VI). No local, para além dos voluntários estarão expostos sinais para ajudar.
Importante: SeguIr aS IndIcaçõeS de aceSSo abaIxo IndIcadaS | ALERTAMOS: Não levar objectoS de valor

Após o termino da animação e intervalo, os acólitos devem levar a sua Alva/veste litúrgica. 
Tem o cuidado necessário para que ela não seja demasiado curta e que os teus sapatos 
sejam dignos da celebração litúrgica.

Estandartes e bandeiras: Devem informar os voluntários, na entrada para a paramentação, 
que deste modo, encaminham e acompanham até ao local.

A saída será realizada para 
o Centro Pastoral Paulo VI, 
com ajuda dos voluntários

Agradecemos a vossa 
colaboração

 Lc 11, 27

1 de Maio!
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PARAMENTAÇÃO

Início após a animação
e regresso após a Missa

Objectos de valor
não devem ser deixados
neste local
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