Deus, que «quer que todos os homens se
salvem e cheguem ao conhecimento da
verdade» (I Tim. 2,4), «tendo falado outrora muitas vezes e de muitos modos aos
nossos pais pelos profetas» (Hebr. 1,1),
quando chegou a plenitude dos tempos,
enviou o Seu Filho, Verbo feito carne,
ungido pelo Espírito Santo, a evangelizar
os pobres, curar os contritos de coração,
como ,médico da carne e do espírito, mediador entre Deus e os homens. A sua humanidade foi, na unidade da pessoa do
Verbo, o instrumento da nossa salvação.
Por isso, em Cristo «se realizou plenamente a nossa reconciliação e se nos deu a
plenitude do culto divino».
Esta obra da redenção dos homens e da
glorificação perfeita de Deus, prefigurada
pelas suas grandes obras no povo da Antiga Aliança, realizou-a Cristo Senhor,
principalmente pelo mistério pascal da
sua bem-aventurada Paixão, Ressurreição
dos mortos e gloriosa Ascensão, em que
«morrendo destruiu a nossa morte e ressurgindo restaurou a nossa vida». Foi do
lado de Cristo adormecido na cruz que
nasceu o sacramento admirável de toda a
Igreja.
Sacrosanctum Conílium, nº 6
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Formação de Formadores 2018

Formação de Formadores 2018

Datas:
26 a 28 de janeiro de 2018

Ficha de Inscrição

A enviar para o SNA até ao dia 15 de Janeiro de 2018

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 Diocesana Nossa Senhora do Socorro
Albergaria a Velha
3850-242 Albergaria a Velha
Diocese de Aveiro

Valor:
com alojamento incluído
75€ - Quarto duplo /triplo
85€ - Quarto individual
Data limite de inscrição:
15 de Janeiro de 2018

Senhor nosso Deus, que nos reunistes para
celebrar a Ceia santíssima em que o vosso
Filho Unigénito, antes de se entregar à morte, confiou à Igreja o sacrifício da nova e
eterna aliança, fazei que recebamos, neste
sagrado banquete do seu amor, a plenitude
da caridade e da vida.
Oração colecta na Ceia do Senhor

Lembrai-Vos das vossas misericórdias, Senhor, para as quais Jesus Cristo vosso Filho
instituiu no seu Sangue o mistério pascal.
Oração inicial da Celebração da Paixão do Senhor

Deus de infinita bondade, que fazeis resplandecer esta sacratíssima noite com a glória da
ressurreição do Senhor, renovai na vossa
Igreja o Espírito da adoção filial, para que,
renovados no corpo e na alma, nos entreguemos plenamente ao vosso serviço.
Oração colecta na Vigília Pascal
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