Encontro de Espiritualidade
e Música Litúrgica Ritual
www.capuchinhos.poa.br
@capuchinhospoa

PROPÓSITO

Repensar com os Ministros ordenados, religiosas e religiosos e
o laicato, envolvidos no ministério da Liturgia, a urgente
necessidade de retomar o cuidado mistagógico de nossas
celebrações, de modo especial no que se refere à música
litúrgica ritual.

DATA

LOCAL

Dias 7 e 8 de setembro de 2018

Pousada dos Capuchinhos
Rua Paulino Chaves, 291
Santo Antônio - Porto Alegre

(das 8h às 17h)

Promoção:
Centro Franciscano de Espiritualidade
ESTEF – Escola Superior de Teologia e Espiritualidade Franciscana
Paróquia Santo Antônio – Porto Alegre

INSCRIÇÕES

Até o dia 31 de agosto. Vagas limitadas.
Na recepção da Pousada dos
Capuchinhos
Pelo telefone: (51) 3223-2800
Por correio eletrônico:
reservas@capuchinhos.poa.br

OBJETIVO

Qualificar animadores do canto e da vida litúrgica;
Cultivar e aprofundar a espiritualidade litúrgica;
Desenvolver a capacidade de animar, através do canto, os momentos celebrativos das comunidades.

DESTINATÁRIOS

Membros das equipes de animação litúrgica das comunidades;
Agentes de pastoral (leigos, leigas, religiosos, religiosas, diáconos e presbíteros).

ATIVIDADES

Ensaio de cantos;
Oficinas litúrgicas;
Momentos de reflexão.

COORDENAÇÃO
Frei Luiz Turra – Frade Capuchinho, Cantor e compositor, assessor da CNBB para a liturgia;
Adenor Leonardo Terra - Maestro e compositor;
Frei Luiz Carlo Susin - Frade Capuchinhos, compositor e músico.

JUSTIFICATIVA

1. Desde que o Concilio Vaticano II emanou a primeira Constituição “Sacrossanctum Concilium”, em 1964, até os nossos dias,
a criatividade musical foi gerando um repertório incalculável e diverso. Mesmo com algumas lacunas, parece que, ao repertório
não falte quantidade e alternativas. Porém, aos nossos tempos necessitados de beleza e mística é sempre maior o clamor pela
qualidade, a espiritualidade e a sensibilidade humana.
2. Vivendo num tempo que arranca a pessoa de sua interioridade, há uma saturação de ruídos, sons, palavras e outros
atropelos que a vida impõe. Mesmo que as pessoas não digam, a necessidade de sintonia com o mistério continua nos
envolvendo, nos precedendo e nos seguindo. Ele é o nosso chão originário e o nosso destino final. A dimensão mistagógica da
música litúrgica ritual precisa ser resgatada, como um serviço urgente no regate da dignidade humana.
3. É o Mistério Pascal vivido e celebrado que merece ser exaltado como “fonte e culminância da vida Cristã”. As celebrações
da Igreja não podem se tornar colchas de retalhos, nem shows para consolo de nossas emoções e espetáculo para nossa
diversão passageira.
4. Nossas celebrações, especialmente Eucarísticas, continuam sendo momentos que, por um motivo ou outro, mais reúnem povo
que continua procurando e acreditando. O modo como celebramos pode aproximar sempre mais, como pode distanciar as
pessoas.

Investimento
R$ 100,00

R$ 50,00

Certificado e materiais

210,00

Inscrição

Inscrição

Inscrição

R$

Certificado e materiais

Certificado e materiais
Refeições

Refeições

Hospedagem (1 pernoite)

FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome Completo
RG

CPF

End
Cidade
Fone

CEP
Email

Atividade que desempenha na Paróquia ou comunidade

Há quanto tempo

