
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Pela Liturgia da terra participamos, 
saboreando-a já, na Liturgia celeste 
celebrada na cidade santa de 
Jerusalém, para a qual, como 
peregrinos nos dirigimos e onde 
Cristo está sentado à direita de Deus, 
ministro do santuário e do verdadeiro 
tabernáculo; por meio dela cantamos 
ao Senhor um hino de glória com toda 
a milícia do exército celestial, 
esperamos ter parte e comunhão com 
os Santos cuja memória veneramos, e 
aguardamos o Salvador, Nosso 
Senhor Jesus Cristo, até Ele aparecer 
como nossa vida e nós aparecermos 
com Ele na glória 

Sacrosanctum Concilium 8 

 
É desejo ardente na mãe Igreja que 
todos os fiéis cheguem àquela plena, 
consciente e activa participação nas 
celebrações litúrgicas que a própria 
natureza da Liturgia exige e que é, 
por força do Baptismo, um direito e 
um dever do povo cristão, «raça 
escolhida, sacerdócio real, nação 
santa, povo adquirido» (1 Ped. 2,9; cfr. 2, 4-5). 

Sacrosanctum Concilium 14 
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Jornadas de Liturgia 

 
 

 
 

A Assembleia Litúrgica 

 
 

Igreja da Portela 
 28 de Fevereiro de 2015 

 
Centro Pastoral de Torres Vedras 

7 de Março de 2015 

 



Programa: 
 

09.30  Acolhimento 

10.00  Oração de Laudes 

10.30  Comunicação:  

A presença e acção de Cristo na 

Assembleia - Cón. Luís Manuel, Lisboa 

11.30  Pausa 

12.15  Missa 

13.00  Almoço 

15.00  Comunicação: 

Exercício harmónico dos Ministérios 

Litúrgicos - Pe. Luís Ribeiro, Coimbra     

16.00  Pausa 

16.15  Comunicação: 

Canto litúrgico como expressão orante 

da Assembleia- Pe. Pedro Lourenço, Lisboa 

17.30  Vésperas 

 

Valor de inscrição - 10€ 
 

28 de Fevereiro de 2015 
Igreja da Portela 
 

7 de Março de 2015 
Centro Pastoral de Torres Vedras 
 

liturgia@patriarcado-lisboa.pt 

 

 
 

 

Na Missa ou Ceia do Senhor, o povo 

de Deus é convocado e reunido, sob 

a presidência do sacerdote que actua 

na pessoa de Cristo, para celebrar o 

memorial do Senhor ou sacrifício 

eucarístico. A esta assembleia local 

da santa Igreja se aplica 

eminentemente a promessa de 

Cristo: "Onde estiverem dois ou três 

reunidos em meu nome, aí estou Eu 

no meio deles" (Mt 18, 20). Com efeito, 

na celebração da Missa, em que se 

perpetua o sacrifício da cruz, Cristo 

está realmente presente: na própria 

assembleia congregada em seu 

nome, na pessoa do ministro, na sua 

palavra e, ainda, de uma forma 

substancial e permanente, sob as 

espécies eucarísticas.  
Instrução Geral ao Missal Romano 27 

 

 

            

Ficha de Inscrição 

Jornadas de Liturgia 2015 

A Assembleia Litúrgica 

 
Nome__________________________________

_______________________________________ 

Morada________________________________

_______________________________________ 

CP______-_______ ______________________ 
 
Telefone________________________________ 

e-mail _________________________________ 

Paróquia_______________________________ 

Vigararia_______________________________ 

Actividade Pastoral: 
Acólito ; 
Leitor ; 
Coro ; 
Min. Ext. da Comunhão ; 
Catequista ; 
Outro , qual?_________________________ 
 
 

 

(a preencher pelo Departamento de Liturgia) 

Pago:  10€ 
Obs._________________________________
_____________________________________ 
 


