fotografia de capa gentilmente cedida pelo patriarcado de Lisboa

ORAÇÃO DO ACÓLITO
Senhor Jesus Cristo,
sempre vivo e presente connosco, tornai-me digno de Vos
servir no altar da Eucaristia,
onde se renova o sacrifício da
Cruz e Vos ofereceis por todos os homens.

Vós que quereis ser para cada
um o amigo e o sustentáculo
no caminho da vida, concedeime uma fé humilde e forte,
alegre e generosa, pronta para
Vos testemunhar e servir.
E porque me chamaste ao Vosso serviço, permiti que Vos
procure e Vos encontre, e pelo
Sacramento do Vosso Corpo e
Sangue, permaneça unido a
Vós para sempre.
Amen.
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Formação de Formadores 2019

Formação de Formadores 2019

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

Ficha de Inscrição

A enviar para o SNA até ao dia 20 de Janeiro de 2019

Nome _________________________________________________ Idade ______________

Paróquia _____________________________ Diocese ______________________________

Morada __________________________________________________________________

Telefone ___________________ e-mail _________________________________________

Quarto individual  ou Quarto duplo  Triplo  com_________________________________

Assinatura do formando

________________________________________________________________________

Assinatura do Responsável Diocesano de Acólitos

________________________________________________________________________

Datas
8 a 10 de fevereiro de 2019

Local
Seminário de Santarém
Praça Sá da Bandeira, 26
2005-257 Santarém
Diocese de Santarém
Custo por participante
com alojamento incluído
75€ - Quarto duplo / triplo
85€ - Quarto individual

Data limite de inscrição
20 de Janeiro de 2019
Mais informação em
www.facebook.com/snacolitos

É sabida e reconhecida pela Igreja a função e a importância dos acólitos nas celebrações eucarísticas, no entanto e na comunidade muitas vezes esse serviço ficase apenas "pelo altar" e não sai "porta
fora" da igreja para continuar e efetivar e
a anunciar a alegria do evangelho! Dar
testemunho da verdade e da radicalidade
do amor de Deus que congrega a todos e
de variadas formas no intimo do coração,
é um desafio que encontra muitas barreiras e atalhos no mundo. Da missa à missão quer propor novos caminhos e novos
recursos para que este serviço a Deus, à
Comunidade e aos Irmãos permita aos
acólitos terem uma ação forte na fé, alegre na esperança e ativa no amor... na
família, no grupo ou movimento, na diocese, no mundo, vivendo a Eucaristia - a
exemplo de São Tarcísio - pelos caminhos da vida!
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