rede de animação litúrgica

Carta de Princípios
Como nasceu?
A ideia da Rede CELEBRA surgiu em 1988, em São Paulo (SP), no reencontro dos
participantes dos cursos de Atualização em Liturgia, que ocorreu por ocasião do seu décimo
aniversário e que eram organizados pelo Centro de Liturgia. Marcelo Barros assessorava o
evento e chamava a atenção do grupo para a necessidade de criar algo novo em nível
popular, uma espécie de rede de solidariedade litúrgica, com um método comum que
partisse das experiências celebrativas das comunidades. Assim se evitaria a multiplicação de
cursos de liturgia sem a devida continuidade e acompanhamento da prática.
2 A ideia voltou em 1989 quando, depois do 7° Encontro Intereclesial de CEBs, em Duque de
Caxias (RJ), se constatava a riqueza das celebrações dos Intereclesiais e, ao mesmo tempo,
se afi rmava a importância do aprofundamento, revisão e preparação de tais celebrações e
de sua continuidade nas bases. Para retomar a questão, no fi nal de 1991, foi feita, na forma
do artigo “Preparando a Liturgia do 8º Intereclesial”, uma carta aberta às comunidades,
assinada por Ione Buyst, Marcelo Barros e Marcelo Guimarães [Irineu] e publicada na
Revista de Liturgia (n. 109).
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3 Esta carta foi o ponto de partida dos trabalhos [estudo, laboratórios, treinamentos] para
qualifi car a equipe ampliada de liturgia do 8° Intereclesial, ocorrido em Santa Maria (RS),
em 1992. Todo esse processo foi gestando o desejo de manter, após os intereclesiais, o
intercâmbio de experiências e reflexões em torno da vida litúrgica.
4 Nesse mesmo período, a equipe de revisão da 7ª edição do Ofício Divino das
Comunidades, numa de suas reuniões, escreveu uma segunda carta, ”liturgia em mutirão”,
também publicada na Revista de Liturgia (n.119), em que reforçava a importância de se
pensar uma espécie de “CEBI da Liturgia” e que tivesse, em nível nacional, a função de
sustentar, nas comunidades, a busca de um novo caminho na pastoral litúrgica.
Houve respostas de várias pessoas que se alegraram com a ideia e deram sugestões. Uma
delas foi a de Carlos Mesters, amigo de caminhada, que apoiou a iniciativa e até sugeriu um
nome: CELEBRA.

5 Em fevereiro de 1995, durante um curso sobre o Ofício
Divino das Comunidades, em São Paulo, alguns participantes
resolveram retomar a ideia e propor uma data para se
começar a pensar concretamente na criação dessa rede de
articulação.
6 Então, entre os dias 11 e 15 de dezembro de 1995, no
Centro de Treinamento da Diocese de Goiás, reuniramse
dezesseis pessoas provindas de várias regiões do país
para realizarem o primeiro encontro em que foi assumido
o nome “CELEBRA − Rede de Animação Litúrgica”. Assim,
partilhando experiências, preocupações e anseios, foi
elaborada, também, uma “Carta de Princípios” para nortear
o caminho. No breve momento em que esteve com o grupo,
nessa ocasião, Dom Tomás Balduíno, bispo da Diocese de
Goiás (GO), reforçou a importância da animação litúrgica nas
comunidades, pedindo atenção especial à Celebração do Dia
do Senhor.
Passados dez anos, nos dias 01 a 04 de dezembro de 2005,
na Assembleia comemorativa do primeiro decênio da CELEBRA,
os participantes, reunidos em Hidrolândia (GO), fi zeram
memória da caminhada dos núcleos e fi rmaram o seu
compromisso com a vida litúrgica no espírito da Rede. Nesse
momento de retomada da trajetória e de seu signifi cado, o
Ofício Divino das Comunidades apareceu como marca da
identidade da Rede, e a formação litúrgica, como prioridade.
A “Carta de Princípios” foi revisada e editada em sua 2ª versão.
Na Assembleia comemorativa dos 20 anos, que aconteceu
em Brasília (DF), nos dias 22 a 26 de julho de 2015, foi
feita nova releitura do texto da “Carta” , levando em conta
o atual contexto sócio-cultural-eclesial e, ao mesmo tempo,
aprofundando e ressignifi cando a identidade da REDE como
serviço de ANIMAÇÃO LITÚRGICA. Dessa assembleia
resultou esta 3ª edição da nossa “Carta de Princípios”, concluída no Encontro Nacional,
realizado em julho de 2016,em Jundiaí (SP).

O que é
7 CELEBRA é uma rede formada de pessoas e núcleos,
comprometida com uma liturgia cristã enraizada na vida pessoal
e comunitária, fonte de espiritualidade, inculturada na
caminhada solidária dos pobres, na perspectiva da ecologia
integral. A Rede coloca-se a serviço da animação litúrgica
nas comunidades, aberta ao ecumenismo e em diálogo com
o mundo.
Nossos pontos de partida
8 Boa parte da vida das comunidades cristãs, sobretudo as
de tradição católica. consiste em reunir-se para celebrar.
São exemplos disso, não só os presbíteros, que se desdo 8
bram em presidir a eucaristia e ser presença nos demais sacramentos
e sacramentais, como também, no meio do povo,
a multiplicação de Celebrações da Palavra, louvores, vigílias,
novenas, bênçãos, procissões, romarias, missões populares,
terços, vias-sacras, etc. Dessa forma, investe-se muito em
recursos humanos e materiais, tempo, talento e energia no
celebrar, o que é mais do que sufi ciente para justifi car nosso
cuidado com as celebrações.
9 Uma leitura das Sagradas Escrituras, especialmente dos
Evangelhos, mostra que, para Jesus e para as comunidades
cristãs primitivas, a experiência essencial da relação com
Deus, da religião, da adoração verdadeira, acontece na vida,
no dia a dia das pessoas. A liturgia de Cristo e dos cristãos
consiste, antes de tudo, na experiência do Deus libertador
e, como consequência, num serviço a este Deus, passando,
necessária e prioritariamente, pelo serviço ao próximo, pela
solidariedade com os excluídos, pela entrega da vida aos irmãos
(Lc 10,25-37; Mt 25,31-46). Esse culto existencial é a
adoração que o Pai espera de nós, que é fruto do Espírito (Jo
4) e que se realiza plenamente no mistério pascal de Cristo
e dos cristãos (Hb 10,5-10; 1Jo 3,14-18; Rm 12,1-2; 1Pd 2,410).

10 Por isso, ao nos ocuparmos com a celebração, nosso
olhar se volta, antes de tudo, para a vida das pessoas e para
a casa da humanidade. Isso nos torna capazes de perceber
o mistério pascal de Cristo acontecendo na vida, seja nos
gestos mais simples e cotidianos de amor fraterno, seja nas
práticas mais abrangentes da solidariedade e do exercício da
cidadania.
E é desse olhar de fé, provocado pelo anúncio e acolhida do
evangelho, que brota a celebração autêntica da nossa vida
em Cristo, do seu mistério pascal em nós. Somente uma celebração
a partir da realidade existencial se tornará uma fonte
de renovada energia, capaz de dar novo impulso ao nosso
viver para Deus, em Cristo, na força do Espírito, comprometendonos sempre mais com o bem dos irmãos e das irmãs,
com a causa da vida. Só assim a liturgia celebrada será verdadeiramente
cume e fonte da vida da Igreja (SC n.10).
Há, portanto, uma necessidade urgente de se superar um
certo idealismo litúrgico, característico de tantas de nossas
celebrações, vistosas e pomposas, mas sem raiz na vida real
das pessoas e das comunidades e que, por isso mesmo, se
tornam ilusórias e alienantes. Precisamos cultivar um sadio
realismo que, antes de qualquer outra preocupação, nos coloque
frente à nossa existência à luz do mistério de Cristo, o
qual, para ser reconhecido na celebração, precisa ser reconhecido
na realidade da vida.
11 É uma alegria constatar que um número expressivo de
comunidades, tanto no meio rural quanto no urbano, se reúne
no Dia do Senhor em celebrações animadas e criativas,
enraizadas numa caminhada de fé e de luta. Causa preocupação,
no entanto, a abundância das celebrações, sobretudo
da Eucaristia, lá onde pouco ou nada se investe num trabalho
de evangelização que permita às pessoas despertarem para
a fé ao revisarem seriamente suas vidas à luz do Evangelho.
Essa infl ação de celebrações ilude as pessoas e desvaloriza

os sacramentos, os quais, para serem válidos, têm de ser,
antes de tudo, sacramentos da fé. Nunca é demais lembrar
o que ocorreu na comunidade de Corinto, em que a falta do
espírito de partilha e solidariedade levou Paulo a questionar a
validade da ceia por ela celebrada (1Cor 11,17-34).
12 A comunidade de fé é o lugar mesmo da presença real de
Cristo (Mt 18,19-20). Pela tradição eclesial, recebe o mandato
de repetir seus gestos e palavras “em sua memória” (Lc
22,19). O Espírito suscita nelas carismas e ministérios necessários
à plenitude da vida cristã e ao pleno exercício de sua
missão. Não é possível que se mantenha a multiplicação de
celebrações sacramentais desvinculadas da vida. É inadmissível
que, devido à disciplina do celibato e ao patriarcalismo
injustifi cável, muitas comunidades sejam privadas do direito
de terem ministros e ministras capazes de reuni-las para participarem
plenamente da Páscoa do Senhor, especialmente
na Santa Ceia. Essa defasagem ministerial, ou encontrará
uma solução coerente e rápida por parte da hierarquia, ou
levará o povo cristão a buscar suas soluções emergenciais.
Para celebrar a libertação em Cristo, é preciso libertar a liturgia
de todo tipo de dominação e afi rmar o caráter sacerdotal
do povo de Deus.
13 A maioria das pessoas que animam as celebrações nas
comunidades são mulheres. É uma graça de Deus para seu
povo, um dom do Espírito que vem enriquecer as comunidades.
As mulheres têm um jeito diferente de ser e celebrar:
dão mais importância ao corpo (gestos, movimentos, procissões,
danças, vestes); preocupam-se, naturalmente, com a
qualidade do acolhimento e com a participação das pessoas,
principalmente dos mais fracos; têm a tendência de assumir
os ministérios colegialmente, em equipe, repartindo serviços.
O tempo é sentido por elas como cíclico, favorecendo o amadurecer
lento de semana em semana, de ano para ano, como
uma gestação. Esse jeito próprio das mulheres vem completar,
equilibrar, “casar” com o jeito dos companheiros, para
que a imagem de Deus, que se manifesta na comunidade e

na liturgia, seja experienciada por inteiro, com sua dimensão
feminina e masculina.
14 A partir da encarnação do Verbo, o Reino de Deus, o mistério
pascal de Cristo, acontece na vida das pessoas e dos
grupos em contextos culturais bem diversificados, o que, necessariamente,
vai refl etir na maneira de celebrar. Por isso,
é necessário cultivar uma prática celebrativa na qual a pluralidade
cultural seja levada em conta e na qual, também, toda
língua celebre, a seu modo, sua fé no Autor da vida, Jesus Cristo.
15 É a pessoa toda que celebra, com seu corpo e sua mente,
com seu coração. A mente acompanha o que o corpo faz, e
o coração sente. Uma liturgia fria, sem envolvimento afetivo,
sem coração, não satisfaz nem a pessoa humana nem as
exigências da aliança com o Deus dos nossos pais, que se
apresenta como um Deus amoroso, compassivo, que se une
a nós num amor eterno e exclusivo. As comunidades estão
sedentas de celebrações proféticas, enraizadas nas realidades
duras da vida e, ao mesmo tempo, orantes e cheias da
ternura do nosso Deus, o que favorece o encontro e o diálogo
entre as pessoas, bem como a relação pessoal e comunitária
com Deus.
16 As comunidades estão redescobrindo que não se faz celebração
só com palavras. Liturgia é encontro, festa, ação,
movimento, gestos, música e dança. O Batismo, a Santa
Ceia, a Celebração da Palavra, o Ofício Divino, as vias-sacras,
as procissões, as romarias são ações simbólicas, que
nos permitem expressar, em linguagem humana, a presença
escondida do Deus que se fez ‘carne’, humano com os humanos
(1Jo 1,1-4). Esses gestos são a linguagem da nossa
adoração e da nossa comunhão com ele na intimidade do
seu amor. O fruto que colhemos na liturgia, a graça de Deus
que dela nos vem para o nosso crescimento na fé, passa pela
expressividade da ação litúrgica. Por isso, é incoerente continuar
com gestos mal feitos, com orações recitadas às pressas,
com textos bíblicos lidos sem eloquência, com ações sacramentais
inexpressivas. Conhecemos os exemplos: banho

batismal reduzido a minguadas gotas d’água, pão eucarístico
impossível de ser reconhecido como pão, bênçãos feitas
mecanicamente, celebrações com muitos textos e discursos,
espaço celebrativo inadequado, uso do folheto, excessos de
ministérios em detrimento da participação da assembleia.
17 Urge corresponder ao apelo insistente que nos chega do
Senhor, em sua oração sacerdotal (Jo 17), e do apóstolo Paulo,
em sua Carta aos Efésios (4,4-6): a unidade na fé entre os
cristãos exige unidade na oração e na celebração. Cabe cultivar
o espírito de abertura, de acolhida, de diálogo ecumênico,
como testemunhas do amor de Deus por toda a humanidade.
Nosso olhar será um olhar amoroso, de respeito e acolhimento
para com as várias tradições litúrgicas, capaz de nos fazer
vibrar com tudo quanto de bom e de belo se encontre nos demais,
procurando superar qualquer tentação de sectarismo,
na esperança do dia em que não precisaremos mais celebrar
na divisão o sacramento da unidade: a Eucaristia.
18 Nossa comunicação com o Deus da vida, expressa na
liturgia, passa necessariamente pela relação respeitosa, cuidadosa
e comprometida com todo o cosmos. Liturgia tem a
ver também com ecologia.
Nossas propostas
Partindo dessas convicções, queremos criar espaços para:
19 Observar a prática celebrativa das comunidades e estabelecer
critérios comuns para analisá-la e avaliá-la à luz das
tradições litúrgicas, das culturas e das lutas pela vida.
20 Apoiar as iniciativas de reapropriação da liturgia feitas pelas
comunidades como povo sacerdotal.
21 Libertar, progressivamente, a prática celebrativa dos
esquemas de dominação, para chegarmos a um jeito de
celebrar que manifeste o caráter igualitário e participativo da

comunidade eclesial.
22 Contribuir com a formação litúrgica das equipes de liturgia.
23 Promover o florescimento dos ministérios necessários à
caminhada do povo de Deus, com especial atenção à formação
adequada dos ministros e ministras, a serviço da comunidade.
24 Desenvolver uma metodologia coerente de formação litúrgica
com as seguintes características:
a) organizar os momentos de formação combinando reflexão
e experiência celebrativa;
b) usar técnicas adequadas, como “laboratórios litúrgicos” e
outras;
c) explicitar as expressões litúrgicas em uso nas comunidades
e aprofundar seu sentido bíblico-teológico;
d) conhecer as tradições litúrgicas;
e) conhecer as propostas oficiais das várias igrejas;
f) compreender as formas rituais e os sentidos teológicos
das várias tradições religiosas populares.
25 Enraizar a prática celebrativa na vida das pessoas e grupos
humanos, na sua existência concreta, nos seus sonhos
e nas suas lutas, contemplados à luz do mistério pascal, com
a ajuda do Espírito, de modo a termos celebrações cheias de
vida e impulsionadoras do compromisso cristão.
26 Integrar a prática celebrativa num processo de evangelização,
de forma que as celebrações venham acompanhadas
de uma prática constante de revisão de vida.
27 Buscar uma forma de celebrar que reflita as peculiaridades

culturais de cada região, de cada grupo humano, de tal
maneira que as pessoas encontrem a sua identidade na
celebração e celebrem com prazer e criatividade sua vida em
Cristo.
28 Valorizar a capacidade de acolhimento litúrgico das comunidades
populares. Ao mesmo tempo, manter-nos abertos ao diálogo interconfessional e interreligioso, inclusive aproveitando as oportunidades de celebrarmos juntos.
Reafirmando nossa identidade, vislumbramos novos caminhos
29 À luz da Assembleia comemorativa dos 20 anos da Rede
Celebra, ocorrida em julho de 2015, reafirmamos um estilo de
vida simples que privilegia relações horizontais e leveza em
sua configuração organizativa. Reafirmamos também, nossa
disposição a serviço de uma liturgia memorial da páscoa
que seja fonte de espiritualidade e que esteja enraizada na
Bíblia e na vida. Desejamos cada vez mais que a Rede Celebra
se situe como parte da Igreja segundo o modelo das
Comunidades Eclesiais de Base, que tem como sujeitos os
pobres da América Latina e do Caribe, uma “Igreja em saída”,
segundo o papa Francisco, que interaja com os movimentos
e pastorais eclesiais e sociais e que tenha diante de si as
grandes causas da humanidade: “pensar globalmente e agir
localmente”.[Esta frase marcou a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o
Desenvolvimento – UNCED/Rio-92, com a Agenda 21.]
A contribuição específica da Rede Celebra é a liturgia, por
isso, consideramos importante crescer na arte de celebrar,
seja na comunidade, seja nas casas ou em outros espaços,
e fazê-lo, também, ecumenicamente com outras Igrejas. Assim,
buscamos cultivar o profetismo em comunhão com toda
a Igreja, oportunizando o diálogo com bispos, presbíteros e
diáconos, transitórios ou permanentes.
30 No que diz respeito à formação, priorizamos uma pedagogia
que parte do rito para chegar à teologia e à espiritualidade,
uma formação intelectual, interdisciplinar e afetiva em

todos os níveis e modalidades. Nesse sentido, insistimos na
importância da formação permanente dos membros da Rede,
a começar pelos núcleos e regiões, valorizando o “Curso de
Capacitação, Extensão e Especialização”, promovido pelo
núcleo de Goiânia (GO). No âmbito nacional, nos empenhamos
para garantir a continuidade do encontro de formação a
cada ano, incluindo, a cada três anos, a Assembleia da Rede
Celebra.

aproximações devem se dar em âmbito local, regional e
nacional.
33 Promover encontros onde se efetive a troca de
experiências e a reflexão de acordo com a metodologia da
Rede CELEBRA.

Comprometemo-nos a produzir um subsídio que reúna os
princípios metodológicos da Rede Celebra e dê orientações
práticas quanto a sua pedagogia. Além disso, a cooperar,
onde atuamos, com o processo da catequese em estilo catecumenal,
seja interagindo com as/os catequistas de iniciação
cristã, seja contribuindo mediante as escolas de liturgia, destinadas
a adultos, jovens e adolescentes, visando, sobretudo,
a participação, e promovendo, também, a celebração do
Ofício Divino da juventude e o de adolescentes e crianças.

35 Produzir subsídios litúrgicos conforme as necessidades e
eventuais solicitações.

31 Desde o início, a vida da Rede Celebra dependeu, antes
de tudo, da articulação e da caminhada dos núcleos locais.
Por isso, além da permanência de uma Equipe Nacional de
Articulação e Apoio, nos moldes como tem funcionado nestes
20 anos de caminhada, não queremos multiplicar estruturas.
Reconhecemos, no entanto, a necessidade de certa configuração
jurídica, exigida pelo crescimento dos núcleos, a fim
de viabilizar a organização financeira. Com relação à manutenção
dos serviços (reuniões, infraestrutura dos encontros
nacionais, assessorias de pessoas não pertencentes à
Rede), definimos uma contribuição anual: pessoal, no valor
de 3% do salário mínimo e, como núcleo, de acordo com as
possibilidades (de preferência no mês de abril, para facilitar
o planejamento).
Atividades previstas
32 Fazer contato com pessoas, grupos e comunidades que
se identifi quem com a proposta da Rede CELEBRA. Essas

34 Dar especial atenção à preparação dos intereclesiais de
CEBs, nos níveis local, regional e nacional.

36 Garantir a articulação em nível nacional através de uma
equipe composta para esse fim.
37 Manter um boletim em nível nacional, como veículo de comunicação
e de informações, para troca de experiências, etc.
Quem participa ou como se entra na Rede
38 Pode participar da Rede CELEBRA toda pessoa, grupo
ou comunidade que se identifica com os pontos de partida e
propostas apresentados acima. As relações pessoais devem
prevalecer sobre as institucionais.
39 Para entrar, basta fazer contato com alguém da Rede e
começar a participar dos núcleos no âmbito local e regional.
40 Cada participante contribuirá com uma taxa anual para
manter o boletim nacional e colaborar nos gastos com outras
atividades.
ANEXO 1
Carta dos participantes da assembleia comemorativa
dos 10 anos

“Abra a porta, abra a janela, venha ver quem é quem vem! É
Jesus que vem chegando, ele é o nosso bem!”
Aos nossos núcleos da Rede CELEBRA espalhados pelo
Brasil e às pessoas e grupos em comunhão conosco.
Reunidos(as) em Hidrolândia (GO), nos dias 1º a 4 de
dezembro de 2005, vindos dos estados: DF, ES, GO, MA,
MG, MS, MT, PA, PE, PR, RJ, RS, SP, TO, somando 66
participantes para a assembleia comemorativa dos 10 anos
da Rede – Memória, Identidade, Compromisso –, temos a
alegria de partilhar com vocês um pouco do que refletimos,
vivenciamos e propomos.
Nesses dias, fizemos memória a partir da realidade dos núcleos,
revelada nas respostas aos questionários, e ficamos
encantados(as) ao perceber que a maioria deles se encontra
regularmente para celebrar, partilhar a vida e as experiências,
bem como para estudar e animar a vida litúrgica das
comunidades. O espírito da Rede está se alastrando e iluminando
a caminhada dos pobres em busca de libertação.

diálogo ecumênico, comprometida com uma liturgia cristã,
fonte de espiritualidade, inculturada na caminhada, solidária
com os pobres” (Carta de Princípios, nº 07).
A CELEBRA tem como prioridade para os próximos anos a
Formação (em nível nacional e local), considerando a realidade
e necessidade de cada núcleo. Também comunicamos
com alegria que a Equipe de Articulação eleita pela assembleia,
para os três anos seguintes, é composta por: Maria
de Lourdes Zavarez, Laudimiro de Jesus (Mirim) e Marcelino
Sivinski.
No caminho percorrido nestes dez anos da Rede CELEBRA,
temos a certeza de que é preciso continuar tecendo uma liturgia
ministerial e missionária que testemunhe e celebre a
presença do Mistério Pascal nas comunidades, como ensina
Concílio Vaticano II.
Com muito axé, aguardamos a manifestação do Deus conosco
que muda o chão duro de nossas vidas em água pura.
Hidrolândia/GO, 04 de dezembro de 2005.

O Ofício Divino das Comunidades, um jeito de celebrar comunitário,
orante, profético, inculturado, ligando liturgia e
vida, marca a identidade da Rede e nos dá força e ânimo
em meio aos desafios sociais, políticos, econômicos e eclesiais
que se apresentam.
Celebramos a memória de Jesus procurando assumir suas
atitudes no compromisso com a transformação pascal da
realidade, resgatando a dignidade do ser humano como filho
e fi lha de Deus que é, e, ao mesmo tempo, promovendo um
mutirão na construção do Brasil que queremos, a partir da
relação fraterna e comunitária entre as pessoas e culturas,
superando a desigualdade social e respeitando as diversidades.
Reafirmamos, durante a assembleia, que a “CELEBRA é uma
rede formada por pessoas, grupos e comunidades, aberta ao

Participantes da Assembleia Comemorativa dos 10 anos da
Celebra, Rede de Animação Litúrgica.
ANEXO 2
Carta participantes da assembleia comemorativa dos 20
anos
Aos irmãos e irmãs de nossos núcleos da Rede Celebra espalhados
pelo Brasil e às pessoas e grupos em comunhão
conosco.
Reunidos(as) em Brasília (DF), nos dias 22 a 26 de julho de
2015, vindos dos estados de AM, BA, DF, CE, ES, GO, MA,
MG, MS, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RO, RS, SC, SP, somando

92 participantes para a Assembleia Comemorativa dos 20
anos da Rede Celebra – Releitura da Carta de Princípios no
atual contexto sócio-cultural-eclesial, aprofundando e ressignificando os traços da identidade
da Rede, como serviço à
formação litúrgica -, temos a alegria de partilhar com vocês
um pouco do que refletimos, vivenciamos, reafirmamos e vislumbramos
para o futuro.
Nestes dias, retomamos a caminhada dos núcleos, revelada
nas respostas aos questionários enviados. Que riqueza!
Encanta-nos constatar que, mesmo diante das dificuldades,
tais núcleos continuam se encontrando para partilhar a vida,
estudar e animar a liturgia das comunidades. Fizemos memória
dos 20 anos de caminhada da Rede Celebra: o processo
de surgimento, o encontro de fundação, os encontros
anuais, a organização dos núcleos, a herança recebida das
Comunidades Eclesiais e dos Intereclesiais, o protagonismo
das mulheres, as publicações, as escolas de liturgia para juventude,
o aperfeiçoamento, a metodologia e pedagogia, as
intuições sobre a música litúrgica... Procuramos compreender,
também, a atual conjuntura eclesial e social. Retomamos
e aprofundamos o significado de REDE, de ANIMAÇÃO, de
LITURGIA, elementos que constituem a nossa identidade.
Reafirmamos a importância do Ofício Divino das Comunidades,
versão inculturada da oração da Igreja, com jeito orante
e profético, ligando liturgia e vida.
Passados 10 anos desde a última revisão da Carta de Princípios
(Hidrolândia (GO), dezembro de 2005), encaminhamos
uma revisão da mesma; recolhemos as contribuições
vindas dos núcleos e, a partir delas, deliberamos sobre as
adaptações e complementações, procurando levar em conta
a nova realidade social e eclesial, particularmente marcada
pelas atitudes e provocações do Papa Francisco. Reassumimos
compromissos anteriores e vislumbramos novos, referentes
à identidade da Rede, sua estrutura e o processo de
formação.

Agradecemos à Equipe de articulação dos últimos três anos:
Étel Teixeira de Jesus, Sued Henrique de Carvalho Vasques,
Maria do Carmo de Oliveira e Maria de Lourdes Zavarez.
Destacamos a presença e a dedicação de Maria de Lourdes
Zavarez e Maria do Carmo de Oliveira à frente desse serviço
nestes 20 anos. Também comunicamos, com alegria, que
a Equipe de Articulação eleita pela assembleia para os três
anos 2015-2018 é composta por Ivani Brito, Alberto Reani
e Danilo Alves. Queremos, enfim, agradecer a presença de
Dom Edmar Peron, bispo de Paranaguá (PR), membro da
Rede CELEBRA, e de Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de
Brasília (DF) e presidente da CNBB, por celebrar conosco a
Eucaristia e por suas palavras de incentivo à caminhada da
Rede e ao seu compromisso com a formação litúrgica em
nossas comunidades.
Brasília (DF), 26 de julho de 2015.
Participantes da Assembleia Comemorativa dos 20 anos da
Celebra – Rede de Animação Litúrgica

Contato:
www.rececelebra.com.br
celebranacional@gmail.com

