A Liturgia, pela qual, especialmente no sacrifício
eucarístico, «se opera o fruto da nossa Redenção», contribui em sumo grau para que os fiéis
exprimam na vida e manifestem aos outros o mistério de Cristo e a autêntica natureza da verdadeira Igreja, que é simultaneamente humana e
divina, visível e dotada de elementos invisíveis,
empenhada na acção e dada à contemplação, presente no mundo e, todavia, peregrina, mas de
forma que o que nela é humano se deve ordenar
e subordinar ao divino, o visível ao invisível, a
acção à contemplação, e o presente à cidade futura que buscamos.
Sacrosanctum Concilium, nº 2

Os que servem ao altar, os leitores, comentadores e elementos do grupo coral desempenham
também um autêntico ministério litúrgico. Exerçam, pois, o seu múnus com piedade autêntica e
do modo que convêm a tão grande ministério e
que o Povo de Deus tem o direito de exigir.
É, pois, necessário imbuí-los de espírito litúrgico,
cada um a seu modo, e formá-los para executarem perfeita e ordenadamente a parte que lhes
compete.
Sacrosanctum Concilium, nº 29
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Datas:
3 a 5 de Fevereiro de 2017
Ficha de Inscrição

A enviar para o SNA até ao dia 15 de Janeiro de 2017

Nome _________________________________________________ Idade ______________

Paróquia _____________________________ Diocese ______________________________

Morada __________________________________________________________________

Telefone ___________________ e-mail _________________________________________

Quarto individual  ou Quarto duplo  Triplo  com_________________________________

Assinatura do formando

________________________________________________________________________

Assinatura do Responsável Diocesano de Acólitos

________________________________________________________________________

Formadores:
Cónego Francisco Couto
Diocese de Évora
Padre Luís Leal
Diocese de Lisboa
Padre Nuno Queirós
Diocese de Aveiro
Padre Carlos Martins
Diocese de Viana do Castelo

Horário:
Começa com o Jantar de Sexta-feira
e termina na tarde de Domingo
Local:
Casa da Sagrada Família
(GPS: N 40º26.6973’ / W 8º47.8182’)
Avenida da Barrinha, s/nº
3070-792 Praia de Mira
- Diocese de Coimbra Valor:
com alojamento incluído
75€ - Quarto duplo /triplo
85€ - Quarto individual
Para as dioceses de Angra e Funchal haverá um
desconto suplementar.
Data limite de inscrição:
15 de Janeiro de 2017

A celebração da Missa, como acção de Cristo e
do povo de Deus hierarquicamente ordenado, é o
centro de toda a vida cristã, tanto para a Igreja,
quer universal quer local, como para cada um dos
fiéis. Nela culmina toda a acção pela qual Deus,
em Cristo, santifica o mundo, bem como todo o
culto pelo qual os homens, por meio de Cristo,
Filho de Deus, no Espírito Santo, prestam adoração ao Pai. Nela se comemoram também, ao longo do ano, os mistérios da Redenção, de tal forma que eles se tornam, de algum modo, presentes. Todas as outras acções sagradas e todas as
obras da vida cristã com ela estão relacionadas,
dela derivam e a ela se ordenam.
Por isso, é da máxima importância que a celebração da Missa ou Ceia do Senhor de tal modo se
ordene que ministros sagrados e fiéis, participando nela cada qual segundo a sua condição, dela
colham os mais abundantes frutos. Foi para isso
que Cristo instituiu o sacrifício eucarístico do seu
Corpo e Sangue e o confiou à Igreja, sua amada
esposa, como memorial da sua paixão e ressurreição
Instrução Geral ao Missal Romano, nº16, 17
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