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Espírito Santo”
Do Programa Pastoral da Diocese
“Não somos nós quem faz a Igreja. A Igreja,
reunida por Cristo no Espírito Santo, está
espalhada pelo mundo inteiro, como mostramos em cada Eucaristia ao rezarmos em
comunhão com o Papa (garante da comunhão universal) e com o Bispo diocesano
(garante da comunhão diocesana)”.
“O Sínodo exige de todos os batizados a
disponibilidade para, segundo a sua condição, escutar o Espírito Santo e os seus apelos, de forma a corresponder generosamente a estes no serviço à comunidade e a
quantos necessitam”.
“A sinodalidade a que o Papa Francisco nos
chama, expressão do "caminho comum" que
percorremos, realiza-se na escuta da Palavra, na celebração da Eucaristia, na fraternidade da comunhão, na co-responsabilidade
e participação de todos na vida e missão
da Igreja”.

SEMANA DE ATUALIZAÇÃO
Inscreva-se…
… na sua Paróquia;
...na Cúria Diocesana (9h30/12h);
...na livraria Paulinas Multimédia;
… on-line através do site da Diocese:
www.diocesedofunchal.com
...ou no próprio dia na igreja do Colégio.

PARA OS
CONSAGRADOS E LEIGOS
Igreja do Colégio
De 25 a 27 de Janeiro de 2022

Pagamento de 5€: 

Endereço Eletrónico_________________________________________

Telefone_________________________________________________

Ámen.

Assinale com um  Paróquia  Movimento ________________________

Eis-nos aqui, diante de Vós, Espírito
Santo!
Eis-nos aqui, reunidos em vosso nome!
Só a Vós temos por Guia: vinde a nós,
ficai connosco, e dignai-vos habitar em
nossos corações.
Ensinai-nos o rumo a seguir e como caminhar juntos até à meta. Nós somos
débeis e pecadores: não permitais que
sejamos causadores da desordem; que
a ignorância não nos desvie do caminho, nem as simpatias humanas ou o
preconceito nos tornem parciais.
Que sejamos um em Vós, caminhando
juntos para a vida eterna, sem jamais
nos afastarmos da verdade e da justiça.
Nós vo-lo pedimos a Vós, que agis sempre em toda a parte, em comunhão com
o Pai e o Filho, pelos séculos dos séculos.

Nome___________________________________________________

ORAÇÃO

De 25 a 27 janeiro de 2022 - Na igreja do Colégio

Quarta, 26 de Janeiro
19h30 – Conferência:
“Os Leigos na vida da
Igreja” - Arcebispo D. Rino
Fisichella.

Quinta – Feira 27 de Janeiro
19h30 – Conferência: “Igreja,
comunhão, participação e missão” - Cónego Vítor Gomes.
JMJ como oportunidade pastoral - Padre Carlos Almada.
Diálogo.

ATUALIZAÇÃO DOS CONSAGRADOS E LEIGOS

Terça-feira, 25 de Janeiro
19h30 - Abertura das
Jornadas D. Nuno Brás,
Bispo do Funchal.
Conferência: “A Igreja e
Evangelização” Arcebispo D. Rino
Fisichella.
Diálogo.

Desejo participar na

Programa - Semana de Atualização 2022

