
 
CENTRO DE LITURGIA DOM CLEMENTE ISNARD 

 

ADIAMENTO DAS ATIVIDADES 2020 
 

São Paulo-SP, 18 de junho de 2020. 

 

 Querido(a) estudantes de nossos cursos de pós-graduação e participantes das Semanas de Liturgia, 

 Graça e paz! 

 

 Vivemos em quase todos os Estados do Brasil um período especial de cuidado para com a vida. A 

pandemia do Coronavírus (Covid-19) nos coloca em estado isolamento domiciliar preventivo e alerta para 

com os sintomas. Desejamos que todos estejam bem e em permanente cuidado. 

 

I - 34.ª SEMANA DE LITURGIA 

 Sensíveis a esta situação e aos efeitos socioeconômicos que esta pandemia possa causar os membros 

do Centro de Liturgia Dom Clemente Isnard decidiram pelo adiamento da 34.ª Semana de Liturgia, que 

deveria acontecer entre os dias 19 e 23 de outubro deste ano. Entendemos que, embora até outubro a pandemia 

já deva ter passado, os efeitos que ela pode causar na economia como um todo comprometam a realização da 

nossa Semana de Liturgia, tendo em vista que ela é custeada unicamente com o valor das inscrições. Além 

dos gastos com a inscrição e hospedagem, muitos(as) participantes viajam de lugares distantes, o que soma 

um alto valor financeiro no montante total. 

 A 34.ª Semana de Liturgia acontecerá em outubro de 2021, em data a ser definida e, posteriormente, 

amplamente divulgada. 

 

II - CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

Os membros do CLDCI em parceria com o UNISAL decidiram pelo adiamento dos módulos dos cursos 

de pós-graduação em Liturgia (módulo II), Espaço Litúrgico (módulo II) e Música Litúrgica (módulo III) que 

aconteceriam em julho de 2020 em São Paulo-SP. 

Outrossim, os respectivos cursos acontecerão em janeiro de 2020, a saber no período de 04 a 

16/01/2021. 

Ficou decidido também que as novas turmas dos três cursos de pós-graduação – LITURGIA, MÚSICA 

LITÚRGICA e ESPAÇO LITÚRGICO – abrirão em julho de 2021. 

Para maiores informações: 

 

LITURGIA 

https://unisal.br/cursos/liturgia/ (página do curso) 

liturgia@centrodeliturgia.com.br (e-mail da coordenação) 

 

MÚSICA LITÚRGICA 

https://unisal.br/cursos/musicaliturgica/ (página do curso) 

musicaliturgica@centrodeliturgia.com.br (e-mail da coordenação) 

 

https://unisal.br/cursos/liturgia/
mailto:liturgia@centrodeliturgia.com.br
https://unisal.br/cursos/musicaliturgica/
mailto:musicaliturgica@centrodeliturgia.com.br


ESPAÇO LITÚRGICO, ARQUITETURA E ARTE SACRA 

https://unisal.br/cursos/espacoliturgico/ (página do curso) 

espacoliturgico@centrodeliturgia.com.br 

 

III – SEMINÁRIO NACIONAL DE LITURGIA 

As entidades promotoras do SEMINÁRIO NACIONAL DE LITURGIA, diante do agravamento do 

cenário de pandemia do novo coronavírus, comunicam o adiamento da realização do Seminário Nacional 

para o mês de agosto do próximo ano (2021) em dias ainda a serem definidos.  

Os mais de 350 inscritos, dos quais muitos já tinham efetuado o pagamento do boleto com o valor da 

inscrição poderão solicitar junto ao departamento financeiro da CNBB, a restituição do valor pago. Os 

inscritos poderão também optar por deixar o valor como crédito para o evento do próximo ano, tendo garantida 

o mesmo valor de inscrição.  

 Para solicitar a restituição, é preciso enviar e-mail para: financeiro@cnbb.org.br juntamente com nome 

completo e CPF do inscrito, cópia do recibo e dados da conta para o depósito: nome do titular (pessoa física 

ou jurídica), agência, número da conta especificando se é conta corrente ou poupança e CPF ou CNPJ do 

titular. O valor poderá demorar a ser restituído, uma vez que os serviços da sede da CNBB foram reduzidos 

ao número mínimo de pessoas, sendo adotado o regime de teletrabalho.  

 A Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB, o Centro de Liturgia Dom Clemente Isnard 

(CLDCI), a Associação dos Liturgistas do Brasil (ASLI), a Rede Celebra e a e Faculdade Jesuíta (FAJE), 

contando com a compreensão de todos os inscritos, se unem a toda a Igreja em oração e prece. A vida é, bem 

sabemos, dom de Deus. A nós cabe o compromisso de a preservar.  

 

 Nos colocamos à disposição para maiores informações pelo e-mail secretaria@centrodeliturgia.com.br  

  

 Rogamos que o Deus da Vida e Senhor da História nos conduza nestes tempos difíceis e que a Senhora 

Aparecida, mãe do povo brasileiro, nos acompanhe com sua materna intercessão! 

 

 Um grande abraço a cada uma e cada um! 

 

 

 
Ir. Veronice Fernandes 

Coordenadora do Centro de Liturgia Dom Clemente Isnard 
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mailto:secretaria@centrodeliturgia.com.br

