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                                                           SEMANA DO CONSAGRADO ’2015 

“CONSAGRADOS PARA ANUNCIAR O EVANGELHO” 

                      Apresentação da Semana pelos Presidentes da CIRP e CNISP    

 

 

 

Lisboa, 8 de janeiro de 2015 
 

 

Estimados amigos e amigas:    

 

Pelo sexto ano consecutivo, vai realizar-se, de 26 de janeiro a 2 de fevereiro de 2015, a 

Semana do Consagrado. Como sabemos, é uma iniciativa que partiu da Conferência Episcopal 

Portuguesa, que se concretiza nas Dioceses e Paróquias, Comunidades cristãs e religiosas, em 

todos os espaços eclesiais e com a qual a Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal 

(CIRP) e a Conferência Nacional dos Institutos Seculares de Portugal (CNISP) colaboram. 

Em pleno Ano da Vida Consagrada, o tema “Consagrados para anunciar o Evangelho” 

procura sintonizar com a reflexão da Semana de Estudos deste ano e, claro, com a caminhada 

eclesial a que o Papa Francisco nos tem convidado. 

A CIRP e a CNISP disponibilizam alguns materiais que podem ser aproveitados em 

momentos de oração, celebração e reflexão, dos quais destacamos: mensagem do Presidente da 

Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios, vigília de oração, preces, lectio divina e 

proposta de homilia para o dia 2 de fevereiro. 

Estes e outros subsídios estão a ser disponibilizados nas páginas da CIRP (www.cirp.pt) e 

da CNISP (www.facebook.com/pages/CNISP/495249497178280), bem como nos meios de 

comunicação e redes sociais a que temos acesso. 

Apelamos e agradecemos que se faça a máxima divulgação desta Semana junto das 

Dioceses e Paróquias, bem como dos Institutos, Comunidades Religiosas e Institutos Seculares, 

mormente através dos Secretariados Regionais da CIRP. 

Confiamos à proteção de Maria, a Virgem fiel, a fecundidade desta Semana com todas as 

iniciativas que forem desenvolvidas. Roguemos-lhe que nos assista, para que o nosso caminhar 

quotidiano, na alegria do seguimento de Jesus Cristo e da doação ao próximo, através da 

pobreza, obediência e castidade, seja o melhor anúncio-testemunho do Evangelho. 

 

Em comunhão e ao dispor, 
 
 

Maria Rosário Virgílio          Artur Manuel Rodrigues Teixeira 

Presidente da CNISP       Presidente da CIRP 
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