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SEMINÁRIO

DE LITURGIA

CNBB - ASLI

Itaici - SP
31 de janeiro a 4 de fevereiro de 2012

NACIONAL

Investimento
Inscrição: R$ 155,00.
Mediante pagamento antecipado através de boleto.

Hospedagem: R$ 427,50.
Deverá ser acertada com os responsáveis do local do 
Seminário.

Local
Vila Kostka – Rodovia José Boldrini, 170 – Itaici, Indaia-
tuba/SP. Tel (19) 2107-8500.

Data
De 31 de janeiro a 04 de fevereiro de 2012 com o 
almoço. A casa estará disponível para acolher os 
participantes somente a partir das 11h do dia 31 de 
Janeiro.

Como Chegar
CONDUÇÃO PARTICULAR:
(SP-75: Rodovia Santos Dumont)
CAMPINAS – INDAIATUBA: saída 57-C e
SOROCABA – INDAIATUBA: saída 55-A.
O portão de entrada da Vila Kostka fi ca à direita, logo 
após a ponte do rio Jundiaí.

ÔNIBUS: (VB Transportes) – (19) 3875-2342

A VB Transportes mantém muitos horários diários CAM-
PINAS - INDAIATUBA e SÃO PAULO - INDAIATUBA.

De Indaiatuba ao bairro Itaici é preciso tomar um táxi 
ou ônibus circular. O circular da Viação Guaianazes 
(Linhas: Engenho, Terras de Itaici ou Vale das Laran-
jeiras) passa no portão de entrada de Vila Kostka, 
sendo necessário andar 1Km até a recepção da casa.

Edições CNBB
Telefone: 61. 2193 3019 – Fax: 61. 2193 3001
vendas@edicoescnbb.com.br
www.edicoescnbb.com.br

Apoio:
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Conferencista:

Andrea Grillo

Tema
Releitura da Sacrosanctum Concilium no contexto do 
Vaticano II e nos Documentos Latinoamericanos.

Promotores
Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 
e Associação dos Liturgistas do Brasil (ASLI).

Parceiros
Rede de Animação Litúrgica (Rede Celebra), Centro 
de Liturgia, Revista de Liturgia.

Apoio
PUC Curitiba e PUC Campus Londrina.

Objetivo
Retomar as intuições e a teologia litúrgica na SC, nas 
demais constituições e decretos do Vaticano II e do-
cumentos pósconciliares, no contexto da renovação 
da liturgia da AL e Caribe, à luz de Medellin, Puebla, 
Santo Domingo e Aparecida, em busca do rosto e do 
lugar da liturgia na vida e na missão da Igreja como 
serviço à vida plena em Cristo e ao acontecimento do 
Reino de Deus.

Justifi cativas
Num contexto de mudança de época, queremos 
reafi rmar os princípios teológico-litúrgicos da Cons-
tituição Sacrosanctum Concilium em seu jubileu de 
ouro, como primeiro documento a ser promulgado 
no Concílio Vaticano II. A reforma litúrgica determinada 

pela Carta Magna da Liturgia como nova etapa do 
Movimento Litúrgico somente poderá ser executada 
se compreendida, estudada e assumida por todos. 
Disso decorre a importância do aprofundamento de 
suas linhas mestras. A fi nalidade última da reforma 
determinada pela Constituição Sacrosanctum Conci-
lium é a participação ativa, consciente e frutuosa de 
todo o povo de Deus na ação ritual. Queremos refor-
çar a opção feita pelo Concílio Vaticano II por uma 
liturgia - caminho espiritual que alimenta a vida cristã 
- para que as nossas celebrações sejam, cada vez 
mais, ação da Igreja.

Destinatários
Bispos responsáveis pela liturgia nos regionais, 
membros da Associação dos Liturgistas do Brasil, 
coordenadores regionais da pastoral litúrgica, pro-
fessores de liturgia e teologia sacramentária nos 
institutos e faculdades de teologia, coordenadores 
e professores das escolas de formação litúrgica 
no Brasil, membros das comissões dos setores da 
pastoral litúrgica da CNBB, membros das entidades 
parceiras e convidados pelas entidades promoto-
ras.

Dinâmica do Seminário
No período da manhã haverá uma conferência 
geral e no período da tarde miniseminários com 
temas pré-escolhidos pelo participante no ato da 
inscrição.

Miniseminários
Haverá 24 miniseminários. No entanto, o participante 
deverá escolher apenas 1 por dia, podendo participar 
de 3 durante o Seminário Nacional.

Produção de Texto
O participante deverá produzir um texto referente a 
um dos temas dos miniseminários que escolher par-
ticipar e encaminhar para: liturgiacnbb@gmail.com 
até o dia 10 de janeiro de 2012. O texto, que deve-
rá ter no máximo duas laudas, servirá de referência 
para as contribuições do autor nos debates com os 
participantes do miniseminário.

Inscrições
As inscrições poderão ser feitas até o dia 10 de janeiro de 
2012 e deverão ser feitas exclusivamente pelo site da 
CNBB, através do link: cnbb.org.br/liturgiasc.
A confirmação da inscrição será feita mediante o 
pagamento do boleto bancário que será gerado no 
ato da inscrição. A taxa de inscrição não será reem-
bolsada àquele que não participar do Seminário.

Certifi cado
O certifi cado, para os interessados, terá um custo 
adicional de R$ 10,00 e será emitido pela PUC - Cam-
pus Londrina.

Vagas
120 vagas

Se formou em Direito em 1985 na Universidade de Gênova, com uma tese sobre a teoria da lei de Direito e da hermenêutica. Para uma crítica 
do direito positivo como uma ciência. Ele completou seus estudos teológicos em Savona, na escola de teologia "Ut unum sint" ligada ao Seminário 
de Savona, depois em Pádua, na Abadia de St. Giustina, onde frequentou o curso de pós-graduação em Liturgia Pastoral e obteve uma licenciatura 
em Teologia da ILP de Pádua em 1990, com uma tese sobre Ludwig Wittgenstein e a abertura para o horizonte mística da relação entre o imedia-
tismo ea mediação : o silêncio, os jogos de linguagem no ritual. Uma hipótese de leitura em uma perspectiva litúrgica.

Formou-se em fi losofi a em 1993 pela Universidade de Gênova, Filosofi a Teórica com uma tese sobre "A Ética de W. Herrmann: entre fi losofi a 
e teologia”. Ele recebeu seu doutorado em Teologia em 1994 na ILP de Pádua, com uma tese sobre teologia fundamental e liturgia. A relação entre 
imediação e mediação na refl exão teológica.

De 1996 a 2000 serviu no IEC Comissão encarregada de traduzir e adaptar o novo rito do sacramento do Matrimônio. Em 2002 ele foi eleito 
para a Presidência do Conselho da Associação de Professores de Liturgia, no mesmo ano ele se tornou vice-presidente.

Atualmente é professor de teologia sacramental na Pontifícia Faculdade Teológica da Universidade de São Anselmo em Roma, e professor 
de teologia no Instituto de Liturgia Pastoral de Pádua.
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