RECONCILIAÇÃO
“Leigos Saletinos – Chamados e Enviados – A Alegria da Reconciliação”
Boletim Mensal 0010 / Português – Novembro 2022.

2022 está chegando ao fim. Nossos países ainda passam por momentos difíceis. A
Pandemia do Covid-19 ainda resiste, a guerra em alguns países da Europa tem reflexo
no mundo inteiro. Tememos pela fome, pela miséria, pela violência, pelos preconceitos e
por muito mais.
Mas, temos esperança e temos fé. Cremos que o 2º. Concerto Internacional de Músicas
Saletinas, que acontecerá em 17.12.2022, será um momento de paz e de tranquilidade.
Participemos com alegria da inspiração de nossos leigos saletinos.

Mario Apone
Coordinador Internacional
de Laicos Saletenses

A. DATA DO 2º CONCERTO VIRTUAL - "MARIA DA SALETTE".
➢ O dia do evento está marcado para: SÁBADO, 17 DE DEZEMBRO DE 2022.
➢ O concerto será realizado VIRTUALMENTE através da plataforma ZOOM da “Coordenação Nacional
dos Leigos Saletinos”.
➢ O horário do evento será publicado no cartaz do concerto.
B. PARTICIPAÇÃO.
➢ Todas as comunidades de todos os países podem
participar, qualquer membro da FAMÍLIA
CARISMÁTICA SALETINA (religioso ou leigo)
que sinta o chamado e a inspiração musical
dedicada à nossa Mãe, sendo o único critério de
participação no concerto UMA (1) canção por país.
➢ A escolha da canção que participará do concerto é
de inteira e autônoma responsabilidade de cada
país ou região, de acordo com a forma e os critérios
desta escolha.
➢ Todos os participantes desta atividade cederão
voluntariamente os direitos autorais de cada
música executada em honra de Nossa Senhora de
La Salette, sendo o objetivo principal o uso deste
material para a evangelização e difusão do carisma
de La Salette. Estes direitos serão entregues ao
Conselho Geral da Congregação e à
Coordenação
Internacional
dos
Leigos
Saletinos.

C. A CANÇÃO
➢ A composição é uma canção dedicada à Bela Senhora de La Salette.
➢ A canção deve ser inédita e os seguintes critérios podem ser levados em conta para a composição: Uma
oração ou fragmento de oração dedicado a nossa Mãe Maria de La Salette para ser colocado em música.
A história da aparição, os personagens, o contexto, etc. A Mensagem da Bela Senhora dada aos
pastorinhos. A Missão confiada por nossa Mãe a todos os seus filhos, especialmente as Missionárias
(religiosas - irmãs) e os Leigos.
➢ A interpretação, seja por solistas, duplas, trios, grupos; o uso de instrumentos, equipamentos musicais,
ritmos, etc., está aberta às possibilidades, habilidades e talentos de cada país participante.
➢ A canção de cada país deve ter menos de 5:00 minutos.
➢ No dia do show, a composição será apresentada em uma gravação em vídeo da canção.
D. APRESENTAÇÃO DA CANÇÃO.
➢ Antes de 10 de dezembro de 2022, receberemos dos países participantes, os seguintes dados gerais:
Nome da Canção, Nacionalidade, Nome (s) do (s) artista(s), através do endereço de e-mail:

coordinazioneinternazionalels@gmail.com
"Aqueles que percebem em si mesmos esse tipo de irradiação divina que é a vocação artística - de poeta,
escritor, pintor, escultor, arquiteto, músico, ator, etc. - estão ao mesmo tempo, conscientes da obrigação de fazer
parte dela bem como de não desperdiçar este talento, mas de desenvolvê-lo para colocá-lo a serviço dos outros
e de toda a humanidade".
Carta do Santo Padre João Paulo II aos artistas, 18/06/2008.
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