
Abril 2015

Caro(a) amigo(a):
O 1 de Maio é sinónimo de peregrinação, para todos os acólitos. Deixamos-te estas linhas 
para que com o teu grupo prepares este dia e o vivas da melhor forma. Até breve!
A equipa do SNA

ENTRADA NO CENTRO PASTORAL PAULO VI:
A entrada no Centro Pastoral irá decorrer a partir das 9:30h. Neste primeiro espaço, dada 
a actividade de animação, todos devem manter-se sem alva/veste litúrgica.
A DIVULGAR [JUNTO DOS VOSSOS FAMILIARES E ACOMPANHANTES]: OS LUGARES 
DO AUDITÓRIO PAULO VI SÃO RESERVADOS A ACÓLITOS. 

PRIMEIROS SOCORROS:
Em caso de necessidade existe o 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:
Cada grupo de acólitos organize um ou vários momentos de grupo para alimentação, no 
fi nal do encontro no Centro Pastoral Paulo VI e antes da Eucaristia. O tempo de viagem, 
e o desgaste causado pelo número de horas sempre em actividade podem refl ectir 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 exclusivamente no Salão do Bom 
Pastor (Centro Pastoral Paulo VI). Não devem usar a rua ou corredores para o efeito.
VER MAPA NO FIM DA PÁGINA | ALERTAMOS: NÃO DEIXAR OBJECTOS DE VALOR
Após o termino da animação e intervalo, os acólitos devem levar a sua Alva/veste litúrgi-
ca. 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.
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PARAMENTAÇÃO

Início após a animação
e regresso após a Missa

Objectos de valor
não devem ser deixados
neste local


