Texto inspirador
«FRATELLI TUTTI»: escrevia São Francisco de Assis, dirigindo-se a seus irmãos e irmãs para lhes propor uma
forma de vida com sabor a Evangelho. Destes conselhos, quero destacar o convite a um amor que ultrapassa as barreiras da geografia e do espaço; nele declara
feliz quem ama o outro, «o seu irmão, tanto quando
está longe, como quando está junto de si». Com poucas
e simples palavras, explicou o essencial duma fraternidade aberta, que permite reconhecer, valorizar e amar
todas as pessoas independentemente da sua proximidade física, do ponto da terra onde cada uma nasceu
ou habita.
Entrego esta encíclica social como humilde contribuição para a reflexão, a fim de que, perante as várias formas atuais de eliminar ou ignorar os outros, sejamos
capazes de reagir com um novo sonho de fraternidade
e amizade social que não se limite a palavras.
Desejo ardentemente que, neste tempo que nos cabe
viver, reconhecendo a dignidade de cada pessoa humana, possamos fazer renascer, entre todos, um anseio
mundial de fraternidade. Entre todos: Aqui está um ótimo segredo para sonhar e tornar a nossa vida uma bela
aventura. Ninguém pode enfrentar a vida isoladamente; precisamos duma comunidade que nos apoie, que
nos auxilie e dentro da qual nos ajudemos mutuamente
a olhar em frente. Como é importante sonhar juntos!
Sozinho, corres o risco de ter miragens, vendo aquilo
que não existe; é juntos que se constroem os sonhos.
Sonhemos como uma única humanidade, como caminhantes da mesma carne humana, como filhos desta
mesma terra que nos alberga a todos, cada qual com
a riqueza da sua fé ou das suas convicções, cada qual
com a própria voz, mas todos irmãos.
Papa Francisco, Fratelii tutti, 1.6.8

Orientações gerais
1. Pedimos o favor de fotocopiar estas fichas e de as
enviar a todas as pessoas interessadas.
2. A inscrição na Semana de Estudos é de 25 euros por
pessoa.

TODOS IRMÃOS
O desafio da fraternidade
na vida consagrada

3. Os/as participantes terão de providenciar quanto a
alojamento e refeições.
4. O Secretariado da Semana começa a funcionar, em
Fátima, no dia 26 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
15 de fevereiro de 2022 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.

XXXVII semana de estudos

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

Fátima, Centro Pastoral Paulo VI
26 de fevereiro a 1 de março de 2022

15.30

A igualdade do género na sociedade civil e
na Igreja [Jerónimo Trigo]

17.00

Práticas de fraternidade (painel 2):
- Na família [Isabel e José Rosa]
- No lar de idosos [Maria José Carvalho]
- Nas catequeses do Papa [Manuel Barbosa]

18.30

[Oração da tarde]

18.30

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

Dia 27 de fevereiro, domingo
09.00

Eucaristia na Basílica da Santíssima Trindade
[D. José Ornelas Carvalho]

10.30

O caminho sinodal, expressão da
fraternidade [D. José Ornelas Carvalho]

11.45

“Depois que o Senhor me deu irmãos”
[Maria da conceição Mesquita]

15.30

JMJ – um processo sinodal
[Filipe Diniz e COL]

09.00

Eucaristia na Basílica da Santíssima Trindade
[Presidência a confirmar]

17.00

Práticas de fraternidade (painel 1):
- No hospital [Conceição Barbosa]
- Na escola [Natália Santos]
- Na paróquia [Cleidivan Neres Brito]

10.30

Fraternidade universal a partir da
fraternidade religiosa [Cristo Rey Paredes]

11.45

Maria, Mãe da Fraternidade religiosa
[Cristo Rey Paredes]

[Oração da tarde]

12.30

Encerramento

18.30

Dia 1 de março, terça-feira

Data
Prazo limite das Inscrições: 15 de fevereiro de 2022

As religiões ao serviço da fraternidade
[Adelino Ascenso]

Numerário

Pacto educativo global [Juán Ambrósio]

11.45

Vale Postal Nº

10.30

s/Banco

O Evangelho da fraternidade
[D. António Couto]

Cheque nº

17.00

€

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

Envio o valor de

09.00

Telefone

Fratelli tutti. Oportunidade e provocações
[Pedro Vaz Patto]

CÓDIGO POSTAL

15.30

MORADA

Dia 28 de fevereiro, segunda-feira

CONGREGAÇÃO / INSTITUTO

Dia 26 de fevereiro, sábado

NOME (s)

XXXVII SEMANA DE ESTUDOS SOBRE A VIDA CONSAGRADA

FICHA DE INSCRIÇÃO

O DESAFIO DA FRATERNIDADE NA VIDA CONSAGRADA

XXXVII SEMANA DE ESTUDOS SOBRE A VIDA CONSAGRADA - Fátima, Centro Pastoral Paulo VI, 26 de fevereiro a 1 de março de 2022

TODOS IRMÃOS

preencher e enviar por correio

