Texto inspirador

Orientações gerais

A vossa vocação é evangelizar;
a vocação da Igreja é evangelizar;
a identidade da Igreja é evangelizar.
Não é fazer proselitismo!
O proselitismo não é evangelização.
O proselitismo não é cristão.
A nossa vocação é evangelizar.
A identidade da Igreja é evangelizar.

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

[Papa Francisco aos consagrados em Maputo, 2019]

4. O Secretariado da Semana começa a funcionar, em
Fátima, no dia 22 de fevereiro, às 11 horas.

Na vocação dos consagrados
está incluído o dever de
se dedicarem totalmente à missão;
mais, a própria vida consagrada,
sob a ação do Espírito Santo
que está na origem de toda a vocação e carisma,
torna-se missão,
tal como o foi toda a vida de Jesus.
A profissão dos conselhos evangélicos,
que torna a pessoa totalmente livre
para a causa do Evangelho,
revela a sua importância
também desde este ponto de vista.
Assim há que afirmar que
a missão é essencial para cada Instituto,
não só nos de vida apostólica ativa,
mas também de vida contemplativa.
Além disso, a vida religiosa
participa na missão de Cristo
por outro elemento peculiar que lhe é próprio:
a vida fraterna em comunidade para a missão.
Por isso, a vida religiosa será tanto mais apostólica
quanto mais íntima for
a sua dedicação ao Senhor Jesus,
quanto mais fraterna for
a sua forma comunitária de existência,
quanto mais ardoroso for o seu empenhamento
na missão específica do Instituto.
[São João Paulo II, Vita consecrata, 72]

CONSAGRADOS
PARA EVANGELIZAR

2. A inscrição na Semana de Estudos é de 22 euros por
pessoa.
3. Os/as participantes terão de providenciar quanto a
alojamento e refeições.

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
10 de fevereiro de 2020 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 e vales 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.

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

sobre a vida consagrada
Fátima, 22-25 de fevereiro de 2020

15.30

Em comunhão eclesial no âmbito
das Igrejas locais – D. Armando Esteves,
Bispo auxiliar do Porto

09.00

Eucaristia na Basílica da Santíssima Trindade
[D. António Marto]

17.00

10.30

Pessoas e comunidades alegres, afetivas e
ecológicas
– P. José Domingos Ferreira, dehoniano

A liturgia como lugar de missão – D. José
Cordeiro, Bispo de Bragança-Miranda

17.45

A mulher na Igreja e na sociedade – Irmã
Mafalda Moniz, dominicana do rosário

11.45

Pessoas e comunidades orantes com arte
e com alma – Irmã Maria Natália Gomes
Simões, discípula do divino mestre

Dia 25 de fevereiro, terça-feira
Como evangelizar?

A quem evangelizar?

09.00

15.30

Em saída para as periferias existenciais e
culturais – Dr.ª Graça Franco, economista
e jornalista da RR

Eucaristia na Basílica da Santíssima Trindade
[D. António Couto]

10.30

17.00

Sentido atual da missão ad gentes
– P. José Nunes, dominicano

Com espírito, novos métodos,
expressões e linguagens
– D. António Couto, Bispo de Lamego

11.45

17.45

No mundo desafiado pela ecologia
integral – Dr.ª Margarida Zoccoli, bióloga
e doutoranda em ecologia

Sob a inspiração de Maria,
estrela da evangelização
– D. António Couto, Bispo de Lamego

12.30

Encerramento

Data
Prazo limite das Inscrições: 10 de fevereiro de 2020

Dia 23 de fevereiro, domingo

Com quem evangelizar?

Numerário

Eucaristia na Basílica da Santíssima
Trindade [D. Augusto César]

Vale Postal N.º

18.30

A Europa como espaço de missão
– P. Duarte da Cunha, pároco de Santa Joana
(Lisboa) e ex-Secretário do CCEE

s/Banco

11.45

Cheque N.º

Pessoas e comunidades ricas em carisma
para a missão – José Zeferino Policarpo
Ferreira, dehoniano

€

17.00

Âmbitos da saúde e da vida
– P. Fernando Sampaio, Coordenador das
Capelanias Hospitalares

Envio o valor de

10.30

15.30

Telefone

Pessoas e comunidades em vida fraterna,
com encantos e desencantos
– Abílio Pina Ribeiro, claretiano

Eucaristia na Basílica da Santíssima Trindade
[D. José Cordeiro]

CÓDIGO POSTAL

09.00

MORADA

Quem evangeliza?

CONGREGAÇÃO / INSTITUTO

Dia 24 de fevereiro, segunda-feira

Dia 22 de fevereiro, sábado

NOME (s)

XXXV SEMANA DE ESTUDOS SOBRE A VIDA CONSAGRADA

FICHA DE INSCRIÇÃO

CONSAGRADOS PARA EVANGELIZAR

XXXV SEMANA DE ESTUDOS SOBRE A VIDA CONSAGRADA - Fátima, Centro Pastoral Paulo VI, 22-25 de fevereiro de 2020

preencher e enviar por correio

