Orientações gerais

INOVAR NA VIDA CONSAGRADA

1. Pedimos o favor de fotocopiar estas fichas e de as
enviar a todas as pessoas interessadas.

Para vinho novo, odres novos
(Mc 2,22)

2. A inscrição na Semana de Estudos é de 22 euros por
pessoa.

«Ninguém deita vinho novo em odres velhos; se o fizer,
o vinho romperá os odres e perde-se o vinho, tal como
os odres. Mas vinho novo em odres novos» (Mc 2,22).
Esta passagem do evangelista Marcos serve de inspiração para as Orientações «vinho novo, odres novos»,
documento que a Congregação para os Institutos de
Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica
acaba de oferecer a toda a Igreja e em particular a nós,
consagrados e consagradas, procurando apontar desafios ainda em aberto desde o Concílio Vaticano II. Foi
publicado a 6 de janeiro de 2017, após a sua aprovação
três dias antes pelo Papa Francisco.
Em exercício de discernimento e em sintonia com o
Papa Francisco, profundamente conciliar e sinodal,
«estas Orientações pretendem ler práticas inadequadas, indicar processos bloqueados, fazer perguntas
concretas, pedir razões das estruturas de relação, de
governo e de formação sobre o apoio real dado à forma de vida evangélica das pessoas consagradas» (n. 1).
É neste documento que se inspiram as várias reflexões
ao longo da Semana de Estudos, contribuindo para
que o vinho novo do Espírito de Jesus Cristo fecunde
os nossos carismas, de modo que sejam significativos
para o mundo que habitamos e nos novos espaços de
missão a que Ele nos envia!

3. Os/as participantes terão de providenciar quanto a
alojamento e refeições.
4. O Secretariado da Semana começa a funcionar, em
Fátima, no dia 10 de fevereiro, às 11 horas.
5. Ao chegar ao Centro Pastoral Paulo VI, dirijam-se ao
Secretariado para levantar a pasta da Semana, no
guiché com o número da respetiva Congregação, indicado nos placards da entrada.
Aí poderão pedir informações e entregar ou procurar algum objeto perdido.
6. Enviar as inscrições com o respetivo pagamento até
20 de janeiro de 2018 para:
Conferência dos Institutos
Religiosos de Portugal (CIRP)
Secretariado Geral
Av. Infante D. Henrique, nº 333 H - Piso 4
Escritório nº 47
1800-282 LISBOA
7. Os cheques devem ser endossados a:
Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal
8. Toda a informação sobre a Semana de Estudos encontra-se no site da CIRP.

Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal
www.cirp.pt | secgeral.cirp@gmail.com
tel. 217 973 479

XXXIII semana de estudos

sobre a vida consagrada
Fátima, 10-13 de fevereiro de 2018

Data

Numerário
Vale Postal Nº

Prazo limite das Inscrições: 20 de janeiro de 2018

s/Banco

09.00 – Eucaristia [Basílica da Santíssima Trindade]
10.30 – Vida consagrada ao encontro dos jovens
[Cláudia Lourenço]
11.45 – Caminhar em direção aos pobres
[Fr. Rui Manuel Grácio das Neves]
15.00 – Que Maria? A verdadeira imagem de Maria,
Mãe de Jesus
[P. Mariano Sedano Sierra]
16.00 – Vida consagrada: um novo amanhecer
[P. Mariano Sedano Sierra]
17.00 – Encerramento

Cheque nº

13 de fevereiro, terça-feira

€

09.00 – Eucaristia [Basílica da Santíssima Trindade]
10.30 – Discernimento pessoal e comunitário
[P. Jerónimo Trigo]
11.45 – Resistência à mudança
[Dr. Carlos Liz]
15.30 – Abandonos na vida consagrada
[Ir. Maria da Graça Alves Guedes]
17.00 – O novo rosto da autoridade
na vida consagrada
[P. José da Silva Vieira]
18.00 – Fragilidade e inovação
dos processos formativos
[P. Miguel Gonçalves Ferreira]
18.45 – Oração da tarde

Envio o valor de

11 de fevereiro, domingo

Telefone

09.00 – Eucaristia [Basílica da Santíssima Trindade]
10.30 – Atividade sufocante, deficiente vida no Espírito
[Anabela Rodrigues]
11.45 – Contributo carismático da vida consagrada
para a missão da Igreja
[P. Manuel Joaquim Gomes Barbosa]
15.30 – Novos horizontes e experiências:
Plataforma de Apoio aos Refugiados
[Dr. Rui Marques]
17.00 – Novos horizontes e experiências:
- Voluntariado Missionário (FEC)
- Apoio às Vítimas de Tráfico de Pessoas
18.00 – Apresentação da obra PORTUGAL CATÓLICO
[Eduardo Franco, José Carlos Seabra Pereira,
Eugénia Magalhães]
18.45 – Oração da tarde

CÓDIGO POSTAL

15.30 – Abertura
15.45 – O Logion de Jesus “vinho novo, odres novos”
(Mc 2, 22)
[P. Joaquim Manuel Garrido Mendes]
17.00 – Desafios atuais à vida consagrada
[P. António Gomes Dias]
18.30 – Eucaristia [Basílica da Santíssima Trindade]

MORADA

12 de fevereiro, segunda-feira

CONGREGAÇÃO / INSTITUTO

10 de fevereiro, sábado

NOME (s)

XXXIII SEMANA DE ESTUDOS SOBRE A VIDA CONSAGRADA

FICHA DE INSCRIÇÃO

Para vinho novo, odres novos (Mc 2,22)

XXXIII SEMANA DE ESTUDOS SOBRE A VIDA CONSAGRADA - Fátima, Centro Pastoral Paulo VI, 10-13 de fevereiro de 2018

INOVAR NA VIDA CONSAGRADA

preencher e enviar por correio

