
 

_____________________________________________________________________________ 
Pastoral Paroquial da Animação – 41984883602 Renata 

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Araucária – Pr - 4136431342 

Convite 
 

1º Encontro de Canto Litúrgico Pastoral com formação Litúrgica na Paróquia N. Sra. Do Perpétuo Socorro 
com a assessoria da Ir. Custódia Gomes Cardoso CIIC e Equipe. 

 
1-Objetivos do Encontro: 
-Ensaiar e refletir sobre os cantos rituais e cantos que integram os ritos: 
Cantos Rituais: Perdão, Glória, Santo.... 
Cantos que Integram os Ritos:  Abertura, Oferendas.. 
Ensaiar: Hino oficial para o Congresso Da Pastoral Vocacional, Tema e Hino do Sínodo Pan Amazônia. Cantos 
para celebrar com o Evangelho de cada Domingo. Celebração. Como cantar os cantos Rituais. E os que 
integram, acompanham os Ritos. 
Cantos vocacionais, Missionários, Marianos e Acolhimento e sacerdotais. 
 
2-Reflexão com base nos Textos: 
A) Características da Musica Litúrgica: (É religiosa? É sacra? Como distingui-la). 
B) Como o Concilio Vaticano II acolhe e determina no Documento Sacrosanctum Concilium: 
- Canto Gregoriano 
- Canto coral e polifônico 
- Cantos simples para as pequenas comunidades 
- A Inculturação (O que é Inculturação). 
- A música Sacra nas Missões. 
- O órgão e os instrumentos musicais. Quais instrumentos são sacros. 
C) Cantar a Liturgia e na  Liturgia: ( Que diferença faz.) 
-Como cantar e tocar. 
-Como você compreende a Liturgia? 
-Que critérios você usa para escolher os cantos para a celebração? 
-Que informações você têm? 
-Como são as suas reuniões de Liturgia.  
 
3- Data e Horário:  Dias 28 e 29  de setembro 
Sábado: Dia 28: das 14 horas até as 19 horas. 
Domingo: Dia 29: das 8 horas até as 16 horas. 
 
4- Investimento: 
R$60,00 alimentação + apostila (com Partituras e Acordes para violão) 
 
5- Informações complementares: 
-O Cd do material do encontro será disponibilizado para a venda no dia; 
-Haverá outros materiais litúrgicos e Cd’s a disposição para a venda; 
-Os instrumentistas trazer os instrumentos musicais: sanfonas, violões e outros para juntos tocarem conosco; 
-Não esquecer a caneta. 
-Dúvidas entrar em contato; 
 
5- Local de inscrição: 
-As inscrições e pagamento devem ser efetuados diretamente na Secretaria Paroquial; 
-Pedimos para fazer a inscrição antecipada até o final do mês de agosto para fins de organização; 
 

Contamos com a presença de todos! 


