CELEBRAÇÃO

DA PÁSCOA

DOS
ESTUDAN TE S UNIVERSITARIOS

Sem ai:! a , de Estudos Teológicos
de
10 a 1 6 de MarçQ

no
Anfiteatro II da Fac uldade de Letras
. das 18

~s

20 horas

Por iniciativa da JUVENTUDE UNIVERSITARIA CATOLICA

e

do

CENTRO DE Ed

TUDOS TEOLÓGICOS~ vai realizar-se como preparação para a Celebraç ão da Páscoa uma
Semana de Estudos Teológicos.

Porquê uma · Semana de E_studos Teológi.f..9lL.l .

Iniciamos mais uma Quaresma .
Para quê ?
Para alinh a r diante dos confessionãrios fileiras interminãveis de penitentes, ~úeoutra bóis a n~o procura~ sen~o se~emd~ s atris c ad os ?
Para f a·z er b oni tas e numerosas comunh'ões pôsc ais ?
Para mais uma vez ainda nos desobrigarmos dos preceitos, mais

uma

vez

ficarmos quites para com Deus , munid os de um título que nos p'õe de cont as liquid.§.
das com a nossa vi da espiritu al ?
~.

Não , com cert eza nao.
Não cu mprimos o preceito pas c al para nao ter mais nada a ver com
para nos des obrig armos dele;

Deus,

antes para nos obrigarmos ma is numa união mais

es-

treita e íntima, numa convers ão c ada vez mais profunda de todo o nosso ser.

Daí a ideia desta Semana de Estudos em ordem a uma maior refJ~ o

e

a

Esta semana constará duma série de confe rên ci as seguidas de colóquio

e

.!d!ILêUILa.;is consciente participaç ã o no fvlistério Pascal.

terá o seguinte programa:

Dia 10, Segunda feira

Jesus Cristo e o homem contemporâneo
pe lo Rev: Dr . fvlanuel Paulo

Dia 11, Terça-feira

A fratern id ade como princípio de uma nova comunid ade
r e ligiosa (Dimensão social do pecado)
pelo Rev . P. Agostinho de Jesus Jardim Gonç al ves

Dia 12, Quarta-fe ira

Conversão e perd~o na Igreja r eunida
pelo Rev . Dr . Pedro Romano Rocha S. J .

Dia 13, Qu int a- fe ira

o

Deus que os bomêrJs -::c:leh oje procuram

pelo Rev . Dr. Celest ino Pires S.J.

Dia 1 4 , Sexta- feira

A liberd ade como exi gência de uma vida crist~ autêntica
pe lo Rev . Frei Raimundo de Oliveira O. P.

Dia 15, Sãbado, na Sé Nova ,

~s

18 horas:

_ C e lebraç ~ o comunitári a da penitênc i a

sob a orien tação do Rev . Dr. Ângela de Oliveira

Dia 16, Domingo , na Sé Nova,

~s

10 horaG :

Encontro dos Unive rsitários no Sacrificio Eucarístico como preparação próxima para a c e l ebraç~ o da Páscoa.

tlHíHB

