
JORNADAS DE FORMAÇÃO LITÚRGICA 2017

AO SERVIÇO DA LITURGIA

Formação Específica:

acólitos

zeladores

mec

leitores

música

acólitos

zeladores

mec

leitores

música

14h30

15h15

15h45

16h30

O ministério do acólito na Liturgia

Decoração e zelo

do espaço litúrgico I

Vocação para o ministério e missão II

Introdução à Sagrada Escritura II

A música na Liturgia:

pressupostos e princípios II

Alfaias litúrgicas

Decoração e zelo

do espaço litúrgico II

Vocação para o ministério

e missão III

Introdução à Sagrada Escritura III

A música na Liturgia:

pressupostos e princípios III

Livros litúrgicos

O Ritual do MEC

Proclamação Litúrgica I

Os ministérios da música

na Liturgia II

O acólito e a vida

Cuidado e conservação

das alfaias litúrgicas

Normativa diocesana

e aspetos práticos

Proclamação Litúrgica II

Os ministérios da música

na Liturgia III

A Liturgia da Palavra

Pausa

A Liturgia Eucarística

Conclusão dos trabalhos

Formação Geral:

Sacristães: itinerário formativo com os acólitos ou outros módulos à escolha.

DIA 1 – 14 JANEIRO

Oração da manhã

Introdução ao Espírito

da Liturgia

O espaço celebrativo

Vocação para o ministério

e missão I

Introdução

à Sagrada Escritura I

A música na Liturgia:

pressupostos e princípios I

DIA 2 – 21 JANEIRO

Oração de Laudes

O Tríduo Pascal:

coração do ano litúrgico

Vestes, cores e tempos litúrgicos

O cuidado do doente

no centro da missão do MEC

O ministério do Leitor

na Liturgia

Os ministérios da música

na Liturgia I

DIA 3 – 28 JANEIRO

Oração de Laudes

Eucaristia: fonte e cume da vida

e da missão da Igreja

Ritos iniciais e conclusivos

MOMENTO

Acolhimento

Oração

Todos

acólitos

zeladores

mec

leitores

música

HORAS

09h00

09h30

10h00

11h30

12h00

13h00

Pausa

Almoço

Formação Específica:

Formação Geral:

Formação Geral:

PLANO FORMATIVO DAS JORNADAS DE FORMAÇÃO LITÚRGICA



As nossas saudações fraternas.
No início do seu ministério pastoral como Bispo de Aveiro, D. António Manuel Moiteiro Ramos recordava-nos:

«Sermos discípulos missionários exige formação cristã, para mais fielmente darmos testemunho do Evangelho. A formação cristã dos adultos é a 
disciplina pendente após o concílio Vaticano II e na qual temos de investir todas as nossas energias e capacidades [�] se a evangelização se centra em 
configurar o cristão com Cristo, em ajudar as pessoas a conhecer a Deus e acreditar amorosamente n'Ele, este teria que ser um ministério 
especialmente apto para os que querem colocar a sua vida à escuta da Palavra de Deus e ao serviço da sua vontade, exigindo novas formas do exercício 
do ministério sacerdotal e a implementação da diversidade de ministérios eclesiais». 

[Homilia na Entrada Solene, 14 de setembro de 2014] 

Neste contexto, a educação litúrgica é um dos campos da formação cristã que mais poderá contribuir para os pressupostos e desafios lançados pelo 
nosso Bispo, em plena sintonia com os princípios conciliares.

«É desejo ardente da Mãe Igreja que todos os fiéis cheguem à plena, consciente e activa participação nas celebrações litúrgicas, que a própria natureza 
da Liturgia exige e que é, em virtude do seu Baptismo, um direito e um dever do povo cristão, «geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo 
resgatado» (1 Ped 2, 9; cf. 2, 4-5). É a esta plena e activa participação de todo o povo que se deve dar a maior atenção na reforma e promoção da 
sagrada Liturgia, porque ela é a primeira e necessária fonte onde os fiéis podem beber o espírito genuinamente cristão; por isso os pastores de almas 
empenhar-se-ão diligentemente em fomentá-la em toda a sua actividade pastoral, com uma pedagogia adequada.» 

[Constituição sobre a Sagrada Liturgia Sacrosantum Concilium, 14]

Atendendo ao longo caminho percorrido na nossa Diocese no tocante à formação cristã litúrgica e na promoção e vivência dos vários ministérios 
eclesiais ao serviço das comunidades, o Secretariado Diocesano de Liturgia, depois de tornado público o calendário pastoral diocesano, esta proposta 
formativa que, desde já, agradecemos a especial atenção e cuidadosa divulgação junto dos vários interessados.

III JORNADAS DE FORMAÇÃO LITÚRGICA

Para dar resposta à necessária formação básica nos vários ministérios litúrgicos, propusemos o ano pastoral passado duas Jornadas de 

Formação Litúrgica destinadas aos vários ministros da pastoral litúrgica, iniciativas que também vieram dar resposta à formação inicial 

dos candidatos a Ministros Extraordinários da Comunhão, que para a sua designação frequentaram obrigatoriamente este curso básico, 

Dando continuidade a este trabalho formativo, vão realizar-se nos dias 14, 21 e 28 de janeiro de 2017, das 9h00 às 17h00, no Seminário de 

Santa Joana Princesa, em Aveiro, as III Jornadas de Formação Litúrgica, apostando na continuidade dos temas mas igualmente na 

novidade dos formadores e conteúdos, Poderá consultar o plano formativo neste folheto que contém a ficha de inscrição individual. As 

inscrições só são aceites mediante a entrega dessa ficha e o valor da inscrição (10 €) até 3 de janeiro impreterivelmente. As inscrições que 

forem efetuadas depois do prazo limite estarão sujeitas a confirmação por parte do Secretariado Diocesano de Liturgia e terão 

agravamento no preço. 

O Seminário de Santa Joana Princesa vai facilitar o serviço de almoço ao preço de 8 € por refeição, com lotação limitada. Se deseja 

almoçar no seminário, deverá indicar na ficha de inscrição e juntar o respetivo pagamento ao valor de inscrição nestas jornadas. 

Muito se aconselha que as paróquias se organizem nos aspetos práticos da inscrição e avaliem a possibilidade da comparticipação nas 

despesas, na certeza que o bem daqui recebido reverte para o enriquecimento das comunidades.

III JORNADAS

JORNADAS DE FORMAÇÃO LITÚRGICA 2017

AO SERVIÇO DA LITURGIA

Nome _________________________________________________________________________ Data Nascimento ___/___/_____

Morada ____________________________________________________________________________________________________

Paróquia ___________________________________________________________________________________________________

E-mail _____________________________________________________________________________  telefone _______________

Ministério Litúrgico [selecionar apenas um]

FICHA DE INSCRIÇÃO

Valor de inscrição 10€
As inscrições só são aceites mediante a entrega da ficha e o valor da inscrição.
Observação: o valor da inscrição não incluí almoço.

MÉTODO DE PAGAMENTO
NIB para transferência bancária 0035 2004 0003 131783 070 CGDA] 

Enviar comprovativo da transferência por e-mail para liturgia@diocese-aveiro.pt ou por correio. 
Cheque à ordem de Fábrica da Igreja Catedral de Aveiro - Liturgia, a enviar por correio.B] 

presbítero

leitor

sacristã[o]

zelador[a]

diácono

acólito

cantor[a]

organista

diretor de coro

ministro extr. comunhão

candidata[o] a MEC

outro_______________

Inscrição para almoço no seminário [8€/refeição]        14/jan        21/jan        28/jan
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