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Viver a diversidade 
Paróquias e Missões Católicas celebram a liturgia  
 

29 - 30 de janeiro de 2018 
 
 

TEMA 
 
„E, quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque 
cada um os ouvia falar na sua própria língua.“ (At 2,6) 
 
Desde o início da igreja, no dia de Pentecostes, constata-se: Não há a língua da 
Igreja e não a Cultura da Igreja. Deus é proclamado e ouvido em todas as línguas e 
em todas as culturas. E é também por isso que na Igreja Católica há, dependendo 
da origem e da pátria, diferentes formas de devoção na celebração de Eucaristias 
das diferentes culturas. Através da migração os católicos de diferentes origens e 
culturas aproximam-se – uma ótima oportunidade! Ao mesmo tempo questionamos a 
prática de fé e de devoção do “estrangeiro”. Ás vezes, algo tão simples como 
celebrar uma missa em conjunto torna-se difícil.  Neste encontro damos espaço à 
apresentação da própria experiência e ao mesmo tempo questionar a experiência 
dos “outros”, conhecermo-nos melhor e experimentar uma celebração conjunta.  
 
Martin Conrad & Martin Klöckener 
 
 

PROGRAMA 
 

Segunda-feira, 29 de Janeiro 
De manhã 
 
Boas-vindas a partir das 10h com café e Gipfeli 
 
10h30: Início do encontro 
 

 (quase) sem palavras 
Introdução musical-cinematrogáfica ao tema  
Sandra Rupp Fischer e Martin Conrad, Instituto Litúrgico 

 
 A Liturgia de uma igreja e a diversidade de culturas  

Uma base teológica  
Prof. Dr. Benedikt Kranemann, Universidade de Erfurt 

 
 Um caminho para o enriquecimento e limpeza  

Catolicidade como base da diversidade na unidade da Igreja e organização 
da Liturgia  
Daria Serra-Rambone, Doutoranda Universidade de Luzern 

 
Oração do meio-dia 
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à tarde 
 

 Como celebras a Eucaristia? 
Descobrir a diversidade na conversa  
Moderação Dr. Gunda Brüske, Instituto Litúrgico 

 
 Unidade de diversas comunidades católicas: como pode acontecer? 

Prof. Dr. François-Xavier Amherdt, Universidade deFreiburg 
 
Organizar a celebração de uma Eucaristia com grupos das missões católicas 
 
 

à noite 
 
Noite internacional com contribuições da Suíça e de diversas Missões  
Buffet com comida de todo o mundo 
 
 

Terça-feira, 30 de janeiro 
de manhã 
 
Laudes (9h) 

 
 Observações de um leigo na pastoral das migrações 

Experiências com Eucaristias em outras línguas 
Prof. Dr. Patrick Renz, Diretor Nacional ad interim migratio 
 

 Assim alcançamos a Unidade na Diversidade  
Paróquias selecionadas e comunidades de outras línguas apresentam a sua 
experiência. Num mercado de possibilidades apresentam através de 
conversas e de trocas de experiência os seus modelos, como são bem 
sucedidos a celebrar Eucaristias em conjunto. No final da manhã será dado 
um prémio por boas práticas. 

 
 

à tarde 
 

 Quanta catolicidade suporta a Liturgia? 
Síntese do encontro e perspectivas  
Tit. Prof. Dr. Samuel M. Behloul, Fachleiter Christentum am Zürcher Institut für 
interreligiösen Dialog (ZIID), em conversa com especialistas e com o público.  
 

Missa de encerramento 
 
 

cerca das 16h – Fim do encontro 
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Objetivos 
 Descobrir a dimensão unificada da liturgia e reconhecer as dificuldades das 

celebrações em conjunto. 
 Percepção das diferentes formas de celebração litúrgica e prática em diversas 

paróquias suíças e missões. 
 Conhecer modelos de celebrações de Eucaristias conjuntas.  

 
Desconto 
Membros do Freundeskreises Liturgisches Institut têm 10% de desconto. 
Informações em www.freundeskreis.liturgie.ch 
Para pessoas com orçamento apertado encontramos uma solução individual. Não 
hesite em, em caso de necessidade, colocar uma cruz onde diz «Redução 
solicitada”. Nós entraremos em contacto consigo e ficamos contentes com a sua 
participação. 
 

DADOS IMPORTANTES 
 

Local do encontro 
Centro Paroquial Herz Jesu Wiedikon 
Johanneum 
Aemtlerstrasse 43 
8003 Zürich 
 

Custos 
Custos do curso CHF 190.00 (refeições incluídas) 
Estadia e pequeno-almoço devem ser organizados pelo próprio. Há já uma pré-
reserva de alguns quartos em alguns hotéis em Zurique. (10%  de desconto nos 
custos do curso para membros do Freundeskreises Liturgisches Institut) 
 

Inscrição até: 
30 de novembro de 2017 
 

Inscrição: 
www.liturgie.ch ou no cartão em anexo. 
 

 
        Liturgisches Institut 
        der deutschsprachigen Schweiz 
        Impasse de la Forêt 5A 
        Postfach 165 
        1707 Freiburg 
 
        Fon: 026 484 80 60 
        Fax: 026 484 80 69 
 
        info@liturgie.ch 
        www.liturgie.ch 

mailto:info@liturgie.ch

