CURSO ESPECÍFICO

A EUCARISTIA FAZ A IGREJA
O que é?
No mistério de Cristo, a natureza da Eucaristia está intimamente unida à natureza da Igreja: «A
Liturgia, pela qual, especialmente no sacrifício eucarístico, “se opera o fruto da nossa Redenção”,
contribui em sumo grau para que os fiéis exprimam na vida e manifestem aos outros o mistério de
Cristo e a autêntica natureza da verdadeira Igreja» (SC 2). É evidente a importância da liturgia
eucarística como lugar privilegiado da redenção, do mistério de Cristo e da genuína natureza da
verdadeira Igreja, como recentemente afirmou o Papa Francisco: «A Eucaristia tem o lugar central
na Igreja porque é a Eucaristia a “fazer a Igreja”».
Educar para a participação no mistério da fé não é só uma questão de animação litúrgica, mas uma
verdadeira pastoral litúrgica, no sentido de uma ciência e uma arte que valorizam a potencialidade
comunicativa dos sinais da Liturgia (ritos e orações) e se tornam momento de reflexão sistemática
sobre a actividade litúrgica da Igreja na vida da comunidade.

Neste curso, a partir da publicação em língua portuguesa do breve estudo do liturgista beneditino
Ildebrando Scicolone, professor emérito do Pontifício Instituto Litúrgico em Roma acerca da
Eucaristia – l’Eucaristia fa la Chiesa – resultado do convénio diocesano de Roma, realizado em 2010,
pretendemos fazer uma breve formação litúrgica.

NOTA IMPORTANTE:
Devido à situação pandémica, as aulas decorrem por vídeo-conferência. Para tal, basta que o
participante tenha acesso a um computador (recomendável) e um bom acesso à Internet. O link
para assistir às aulas será enviado por email.

Professor: Pe. Nuno Tavares
Horário: 2ª Feira, às 21h
Aulas: 19 e 29 de Abril; 3, 10, 17, 24 e 31 de Maio
Duração de cada aula: 1 hora e 15 minutos
Requisitos recomendados: 9º ano ou equivalente.
Comparticipação: 20€ para despesas nos encargos da formação.

