
                                 

  FORANIA DE RIO POMBA 

Irmãos e irmãs em Cristo, graça e paz!

       “O canto e a música desempenham sua função de sinais de maneira tanto mais
significativa  por  estarem  intimamente  ligados  à  ação  litúrgica,  segundo  três  critérios
principais:  a  beleza expressiva da oração,  a participação unânime da assembleia  nos
momentos previstos e o caráter solene da celebração. Participam assim da finalidade das
palavras e das ações litúrgicas: a glória de Deus e a santificação dos fiéis.” ( CIC- 1157).

       A música nos leva a celebrar e vivenciar a Liturgia.  “A música sacra será, por isso,
tanto  mais  santa  quanto  mais  intimamente  unida  estiver  à  ação  litúrgica,  quer  como
expressão delicada da oração, quer como fator de comunhão, quer como elemento de
maior solenidade nas funções sagradas” (SC 112). Diante dessa afirmação, a Forania de
Rio Pomba, juntamente com a Pastoral Litúrgica da Paróquia São Manoel promoverá nos
dias 28 e 29 de setembro o I Encontro de Liturgia da Forania de Rio Pomba, no Colégio
Regina  Coeli,  situado  à  Rua  Madre  Cabrini,  nº  56,  Centro,  Rio  Pomba  -  MG.  Na
oportunidade trataremos sobre “Canto e Música Litúrgicos”.  

       Contaremos com a presença do Frei Joaquim Fonseca que será o assessor do nosso
Encontro.  Frei  Joaquim  é  mineiro,  presbítero  da  Ordem  dos  Frades  menores
(Franciscanos), Bacharel em Música e doutor em Teologia com concentração em Liturgia;
autor de cinco livros e diversos artigos sobre música litúrgica em livros e revistas; foi
assessor nacional da CNBB para a música litúrgica (2003-2006); é professor em Liturgia e
Arte Cristã em duas faculdades de Teologia em Belo Horizonte; coordenou o canto e a
música  na  V  Conferência  do  Episcopado  Latino-Americano,  em  Aparecida  (2007);
assessora cursos e encontros de formação litúrgico-musical em todo o Brasil.

As vagas por Paróquia ficaram assim definidas:

· Paróquia São Manoel(Rio Pomba): 10 vagas

· Paróquia Nossa Senhora do Rosário(Rio Pomba): 10 vagas

· Paróquia Nossa Senhora das Mercês(Mercês): 10 vagas

· Paróquia Bom Jesus da Cana Verde(Tabuleiro): 10 vagas

· Paróquia Santo Antônio(Silveirânia): 10 vagas

· Paróquia Santa Bárbara do Tugúrio(Santa Bárbara do Tugúrio): 10 vagas

· Paróquia Nossa Senhora do Livramento(Oliveira Fortes): 10 vagas

· Paróquia São Sebastião(Paiva): 10 vagas



CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES PARA PARTICIPAÇÃO:

· Os participantes que irão ficar hospedados em Rio Pomba, deverão se manifestar
na ficha de inscrição;

· Ao participante sugerimos a aquisição e leitura da obra: Quem canta? O que cantar
na  liturgia?  Autor:  Joaquim  Fonseca,  OFM;  O  livro  poderá  ser  adquirido  na
Secretaria Paroquial de São Manoel, desde que assinale na ficha de inscrição, no
valor de R$ 20,00;

· Caso adquirem o livro, o participante deverá pagá-lo no ato da inscrição e levá-lo
consigo para o encontro;

· O encontro terá início às 08h do dia 28/09 e se encerrará no domingo, dia 29/09 às
12h;

· O participante deverá preencher a ficha de inscrição que segue anexa.

           Contamos com o empenho de cada Paróquia, para que o caminhar da Liturgia da
Forania  de  Rio  Pomba  –  Região  Mariana  Sul,  seja  marcado  pelo  compromisso
transformador de uma Igreja que busca fazer memória do Ressuscitado na vida de cada
pessoa.

                            Pe. João Francisco Xavier                                                    
                                                           Vigário Forâneo 

                                                                                        


