MENSAGEM DA DIREÇÃO DO SERVIÇO NACIONAL DE ACÓLITOS

Caro(a) Acólito(a)
O Serviço Nacional de Acólitos agradece a tua participação na XXV Peregrinação
Nacional dos Acólitos. Este guião tem por objetivo ajudar-te a melhor participar neste
encontro e fornecer-te algumas informações importantes. Para além da Direção e da
Equipa de Apoio, podes também contar com a ajuda dos Voluntários (usam uma t-shirt
de cor laranja) e dos Servitas do Santuário de Fátima. Pedimos que estejas atento às
indicações e orientações que serão dadas e se tiveres alguma dúvida ou necessidade,
dirige-te a um dos voluntários. Um acólito é aquele que acompanha e ajuda durante a
celebração e por isso é fundamental contribuir com o nosso exemplo para uma
peregrinação serena, acolhedora e espiritualmente rica por estarmos unidos em Cristo
em especial neste ano. A todos uma saudação fraterna e a proposta para sermos
santos, sermos originais!
A Direção
Pe. Luis Leal | Pe. Francisco Couto | Paulo Santos | José Campos | Pe. Nuno Queirós

www.acolitos.liturgia.pt | www.facebook.com/snacolitos | www.instagram.com/snacolitos

PRESIDE À PEREGRINAÇÃO

PROGRAMA
Sua Eminência
o Cardeal Jean-Claude Höllerich, SJ
Nasceu a 9 de agosto de 1958 em
Differdange e foi ordenado presbítero
a 21 de abril de 1990 em Bruxelas.
A 18 de outubro de 2002, fez
seus votos perpétuos como sacerdote
jesuíta.
O Papa Bento XVI nomeou-o arcebispo
do Luxemburgo a 12 de julho de 2011
tendo recebido a sua consagração
episcopal a 16 de outubro desse ano
na catedral de Luxemburgo.

Foi presidente da Conferência das Comissões Europeias de Justiça e Paz de 2014
a 2018 e também presidente da Comissão para a Juventude da Europa para o
Conselho das Conferências Episcopais em setembro de 2017. Em março de
2018, foi eleito para um mandato de cinco anos como presidente da Comissão
das Conferências Episcopais da União Europeia (COMECE). O Papa Francisco
nomeou-o para participar do Sínodo dos Bispos de 2018 sobre Juventude, Fé e
discernimento vocacional.
A 1 de setembro de 2019, o Papa Francisco anunciou que o faria cardeal no
próximo consistório. A 5 de outubro desse ano, recebeu o barrete cardinalício e
o título de Cardeal-presbítero de São João Crisóstomo no Monte Sacro Alto,
tomando posse da sua Igreja titular em 16 de fevereiro do ano seguinte. A 21 de
fevereiro de 2020 foi nomeado pelo Papa Francisco
como membro do Pontifício Conselho para a Cultura.
Sua Eminência o Cardeal Jean-Claude Höllerich é
também o Presidente do Coetus Internationalis
Ministrantium (CIM) e mantem uma forte ligação de
amizade com Portugal e com a comunidade
emigrante residente no Luxemburgo.

1 de maio de 2021| Santuário de Fátima
10:00 horas | paramentação dos acólitos
11:00 horas | eucaristia no altar principal do santuário *
*transmitida em direto pelo canal de televisão Canção Nova e pelas redes sociais do
Santuário de Fátima e do Serviço Nacional de Acólitos

INFORMAÇÕES IMPORTANTES AOS PEREGRINOS
- obrigatório o uso de máscara facial
- desinfetar as mãos antes de entrar no recinto do santuário
- assegurar o distanciamento físico no recinto do santuário
- evitar sair do lugar que ocupar no santuário durante a celebração
- não promover ou permanecer em aglomerações (grupos) de peregrinos
- a comunhão será ministrada na mão
- os acólitos deverão trazer alva e cíngulo
- os diáconos e presbíteros além da alva e cíngulo deverão trazer estola
Salvo outras indicações que venham a revelar-se necessárias, a paramentação
faz-se no corredor interior à pseudo-fachada da Casa de Retiros de Nossa
Senhora das Dores. A entrada faz-se a partir do acesso junto ao topo da
escadaria norte do Recinto de Oração (próximo do Posto de Informações 2,
onde está a imagem de Nossa Senhora da Aparecida) conforme local assinalado
com o logotipo do SNA. Tendo em conta as restrições em vigor, haverá um
espaço reservado aos acólitos junto ao altar limitado a 1.000 pessoas sendo a
admissão feita por ordem de chegada. Os restantes acólitos que não puderem
ocupar este espaço deverão permanecer sem paramento no recinto de oração.

