ORIENTAÇÕES A RESPEITO DA INSCRIÇÃO
Os(as) interessados(as) em participar da Semana de Liturgia
deverão:
a) Preencher a ficha de inscrição.

31ª Semana de Liturgia
Maria: a mãe do Senhor, na Liturgia

b) Efetuar o pagamento por meio de depósito
bancário para:
Taxa da inscrição: R$ 230,00
Dados bancários:
CENTRO DE LITURGIA DOM CLEMENTE ISNARD
(CNPJ 20.043.273/0001-20)
Banco Bradesco, Agência 0478-2, Conta 0235-6
SEMANA DE LITURGIA (A/C Ir. Clarinda Piassi)
Rua Otaviano Pessoa Monteiro, 31 – B. Casa Caiada
53130-340 – Olinda - PE
Celular: (61) 99821-1478 (WhatsApp)
Skype: clarinda.piassi
E-mail: semanadeliturgia@yahoo.com.br
As inscrições não serão realizadas via site.
c) Enviar cópia do comprovante de depósito para
semanadeliturgia@yahoo.com.br
DE SÃO PAULO
a) Carro: Rodovia Anhanguera, saída 25 (J. Britânia /
Retorno). Subir o viaduto e na curva sair à esquerda (placa
Faculdade / Centro de Distribuição), aprox. 100 metros.
b) Ônibus:
_ Metrô Anhangabaú ou Marechal Deodoro: Linha Morro
Doce (8622). Descer no Km 25 da Rod. Anhanguera
(Faculdade), debaixo do viaduto. Voltar 100 metros.
_ Mercado da Lapa: Linha Morro Doce (8050). Idem.

d) Para emissão de nota fiscal do pagamento da taxa de
inscrição, informar o nome/entidade e o CPF/CNPJ.

DO INTERIOR, VIA ANHANGUERA
a) Carro: após o pedágio do Km 26, pegar o acesso à
direita, passar o viaduto e fazer o retorno sentido
Faculdade.
b) Ônibus Cristália (via Anhanguera). Descer no segundo
ponto após o pedágio do Km 26 (Faculdade).

OUTRAS INFORMAÇÕES

Espaço Anhanguera (Centro Santa Fé)
Rodovia Anhanguera km 25,5 São Paulo, SP
Fones: (11).3916 6200 / 3911 0191
www.pastoralsantafe.com.br

e) Aguardar a confirmação da inscrição por e-mail.
f) Inscrições após o preenchimento das vagas disponíveis
ficarão na lista de espera.
g) Em caso de impossibilidade de participar, não será
devolvido o valor de sua inscrição.

Trazer:
a) Ofício Divino das Comunidades.
b) Doces e salgados típicos de cada região.
c) Não é necessário trazer roupa de cama.

16 a 20 de outubro de 2017
C E N T R O DE L I T UR G I A
em parceria com
UNISAL e Rede CELEBRA

JUSTIFICATIVA
O que está no centro da Liturgia e da Catequese
da Igreja é o Mistério Pascal de Jesus Cristo. O seu
Mistério é indissolúvel ao Mistério da Igreja, seu
corpo. Os que creem em Jesus participam
profundamente de sua vida e do seu destino e
expressam esta participação no testemunho e na
celebração [batismo-eucaristia]. Por isso, Maria e os
santos ocupam lugar importante na liturgia da Igreja.
O Calendário Litúrgico reformado pelo
Concílio Vaticano II – com a sobriedade que lhe é
própria – dedicou amplo espaço à memória da Mãe do
Senhor no percurso do Ano Litúrgico: diz tudo o que há
de essencial sem cair em minimalismo e sem exagero.
Fiel à teologia mariana enraizada na tradição bíblica e
patrística, a nova organização e os novos formulários
possibilitam que o modo de celebrar manifeste e
alimente uma profunda devoção a Maria, sem jamais
perder a centralidade do Cristo, tal como é proclamado
na Bíblia e celebrado na Liturgia.
Assim podemos superar o devocionalismo que
reduz a devoção a Maria. Ensina o Concílio Vaticano
II: “a verdadeira devoção não consiste numa emoção
estéril e passageira, mas nasce da fé, que nos faz
reconhecer a grandeza da Mãe de Deus e nos estimula
a amar filialmente a nossa mãe e a imitar as suas
virtudes” (LG 67). É possível mostrar a quem busca
na Mãe o auxílio nas aflições da vida, o caminho que
ela própria percorreu, a sua peregrinação na fé igual à
nossa, a força que recebeu da Palavra que ela
concebeu. Com Maria podemos aprender o
seguimento de Jesus e a tomar parte nas lutas por um
mundo melhor no qual “os poderosos são destronados
e os humildes exaltados”.
METODOLOGIA
A metodologia da Semana é participativa e visa à
construção do conhecimento em mutirão, em vista da
prática litúrgico-pastoral.
DESTINATÁRIOS
- Agentes da pastoral litúrgica em geral.
- Coordenadores Regionais, Diocesanos e Paroquiais da
pastoral litúrgica e da catequese.
- Professores (as) de liturgia e sacramentos.
- Bispos, presbíteros, diáconos e seminaristas.

VAGAS
- Procure garantir sua inscrição com antecedência.
- Vagas limitadas a 230 participantes.
- A casa não dispõe de quartos individuais.
DURAÇÃO
A Semana de Liturgia terá início com o almoço do dia 16
de outubro, e terminará no dia 20 com o almoço.
Reafirmamos a importância de sua participação até o fim,
marcando sua passagem de volta a partir das 17h da sextafeira.
LOCAL
Centro de Pastoral Santa Fé
Rodovia Anhanguera km 25,5 – São Paulo, SP
Fones: (11) 3916-6200 / 3911-0191
TAXA DE HOSPEDAGEM
• Deve ser paga ao Centro de Pastoral Santa Fé
no momento da chegada. Não trabalham com
cartão de crédito e de débito.
• Nota Fiscal da hospedagem será feita a todos,
mesmo aos que não solicitarem.
Valores:
• Do dia 16/10 (com almoço) até o dia 20/10
(com almoço): R$ 520,00 – 4 diárias p/pessoa
• Do dia 16/10 (sem almoço) até o dia 20/10
(sem almoço): R$ 500,00 - 4 diárias p/pessoa
• Valor do café da manhã no dia 16/10: R$ 10,00
• O horário do almoço do dia 16/10/2017 será das
12:00 às 14:00.

•

•

A chegada na casa é a partir do dia 16/10, mas
se alguém precisar chegar no domingo dia
15/10, a partir das 17:00hs, pernoite com
Jantar R$ 80,00.
O horário para desocupar o quarto no dia 20
deve ser até às 14:00. Quem ultrapassar este
horário incorrerá numa nova diária.

- Nota fiscal do pagamento da hospedagem será
feita a todos, mesmo aos que não solicitem. Favor
preencher o cadastro de clientes do Espaço
Anhanguera e trazê-lo preenchido.
OUTRAS INFORMAÇÕES
a) Trazer o Ofício Divino das Comunidades.
b) Trazer doces e salgados típicos de cada região.
c) Não é necessário trazer roupa de cama.

FICHA DE INSCRIÇÃO
(Preencher os campos com letra legível)
Nome: _____________________________________
___________________________________________
CPF.: ______________________________________
RG.: ______________________________________
Rua: _______________________________________
Bairro: _____________________________________
Cidade: ____________________________________
Estado: ____________________________________
CEP: ______________________________________
Telefone: ( ) _______________________________
Celular: ( )_________________________________
E-mail: ____________________________________
Data de nascimento: ______/_____/ ______________
Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino
Estado civil: ________________________________
Formação escolar:
( ) Ensino Fundamental ( ) Ensino Médio
( ) Superior
( ) Especialização ( ) Mestrado ( ) Doutorado
Diocese: ___________________________________
Regional: ___________________________________
( ) Leigo(a) ( ) Religiosa(o) ( ) Seminarista
Dados para nota fiscal:
Nome: _____________________________________
___________________________________________
CPF ou CNPJ: _______________________________
E-mail para envio da nota fiscal:
___________________________________________
HORÁRIO DE CHEGADA NO CENTRO DE
PASTORAL SANTA FÉ:_________________

