OUSAR UMA PARÓQUIA
MISSIONÁRIA
2º Forum Nacional de Células Paroquiais de Evangelização

Seminário Maior de Coimbra

11 de fevereiro de 2017
“Tendes a vocação de ser como uma semente através da qual a
comunidade paroquial se interroga sobre a sua vocação missionária.
Encontrar-se nas casas, para partilhar as alegrias e as esperanças
que estão presentes no coração de cada pessoa é uma autêntica
experiência de evangelização”
Papa Francisco, extraído da exortação do papa Francisco aos
membros das células de evangelização a 5 de setembro de 2015

PROGRAMA
Oração
Palestras:
As células Paroquiais de evangelização e o apelo à Nova
Evangelização
O que são células paroquiais de evangelização: Como funcionam?

Desejais saborear esta alegria em paróquia?
Sonhais com um novo fervor missionário na vossa cidade, vila ou
aldeia?

O processo de evangelização das células paroquiais de
evangelização
A estrutura das células de evangelização

Venham ao fórum nacional OUSAR UMA PARÓQUIA MISSIONÁRIA

Os diversos passos a dar para iniciar as células numa paróquia

Sentiremos uma grande alegria por poder acolher neste fórum padres,
diáconos, paroquianos

A estrutura das células de evangelização

E partilhar convosco o entusiasmo da missão!
Tendes em baixo o boletim de inscrição. Podeis distribuí-los
abundantemente pelos vossos amigos convidando-os a vir convosco.

Haverá ainda workshops:
A função do pároco nas células
Células específicas: Para crianças, adolescentes, jovens, casais
Testemunhos

Aguardando este encontro fraterno de um só dia, para vos permitir vir
mais largamente, eu com toda a equipa do fórum, OUSAR uma
paróquia Missionária, asseguro-vos a minha oração.
P. Jorge Silva Santos

Partilhas
Vida fraterna
… no sopro do Espírito …
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