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Palavra do Papa
Agora, o nosso olhar dirige-se para a próxima Jornada Mundial da Juventude, que
terá lugar em Madrid em Agosto de 2011 (…), com o tema: «Enraizados e edificados
em Cristo... firmes na fé» (cf. Cl 2, 7) (…) Faz parte do ser jovem desejar algo mais
do que a vida quotidiana regular de um emprego seguro e sentir o anseio pelo que é
realmente grande (…) Vós, jovens, tendes direito de receber das gerações que vos
precedem pontos firmes para fazer as vossas opções e construir a vossa vida, do
mesmo modo como uma jovem planta precisa de um sólido apoio para que as raízes
cresçam, para se tornar depois uma árvore robusta, capaz de dar fruto. (da Mensagem
do Papa Bento XVI para a XXVI JMJ, 2011)

Voz do Peregrino
Pedro Rebelo - Madrid 2011
A [Jornada] que foi mesmo mais importante para mim foi a Jornada de 2011, em
Madrid, porque aconteceu na altura depois de ter feito o Crisma e em que estava a
decidir qual é que seria o meu futuro em relação à Fé e em relação a Deus. E,
realmente, a Jornada de 2011 foi a Jornada que me “abriu os olhos” para que eu
continuasse o meu percurso na Fé, o meu percurso na comunidade e me levou a
envolver em grupos com os quais ainda não estava. (...) Acho que aquilo que mais
me impressionou foi a quantidade de pessoas que se reuniram naquela cidade de
Madrid, a convite do Papa, que se encontraram ali aos milhares (...) Isso, realmente,
foi impressionante: perceber que não estamos sozinhos, que não caminhamos
sozinhos no mundo e que há muita gente a partilhar a mesma fé que nós. (...) O
desafio que vos lanço é que aprendam o hino desta Jornada Mundial da Juventude
(…) para que nas próximas vezes que se cantar o hino – seja na nossa comunidade
ou mesmo noutra paróquia – que o saibam, que o possam acompanhar e, assim,
possam estar mais envolvidos naquilo que é a preparação de todos para a Jornada
Mundial da Juventude em Lisboa, em 2023. (veja e ouça na íntegra nos meios digitais)

https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/messages/youth/documents/hf_ben-xvi_mes_20100806_youth.html
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Estamos a caminho…
Mensagem do Papa Francisco para a XXXVII JMJ Lisboa 2023
“Maria levantou-se e partiu apressadamente” (Lc 1, 39). Já foi publicada a
mensagem do Santo Padre para a JMJ Lisboa 2023. Estima-se que as inscrições de
peregrinos, para a JMJ Lisboa 2023, comecem já no final de Outubro.
Divulgação da JMJ - Em breve, o COP visitará algumas instituições nas freguesias
da Venteira e Mina d'Água, no âmbito do anúncio da JMJ. Se conheceres, nestas
freguesias, alguma instituição que consideres importante ser envolvida, contacta-nos
ou presta essa informação ao responsável do teu grupo.
Livro «PATRONOS DA JMJ LISBOA 2023» - Trata-se de um livro oficial
da JMJ, apresentado na Feira do Livro neste mês de Setembro. Este livro
está disponível para empréstimo. Basta pedir; depois de lido será
entregue ao leitor seguinte. Mais informações com o COP.

Sabia que?...
Na adoração eucarística da JMJ de Madrid (2011), foi
utilizado o maior ostensório do mundo – o objeto litúrgico
usado para expor a hóstia consagrada para adoração.
Custodiado na Sala dos Tesouros da catedral de Toledo,
cidade medieval próxima a Madrid, o ostensório tem três
metros de altura, 180 quilos e foi fabricado em 1520 por Enrique de Arfe.

Agenda
[No país] Suplementos JMJ Lisboa do Jornal Voz da Verdade - https://bit.ly/JmjSuplementos
[No país] 1 de Outubro - Entrega dos símbolos da JMJ à Diocese de Porto (via barco, rio Douro)
https://www.lisboa2023.org/pt/peregrinacao-dos-simbolos
[No país] 20 a 23 de Outubro - Corrida JMJ Lisboa 2023
[Na diocese] 7 de Outubro, 21h30 às 7h30 - Vigília de Adoração JMJ - A noite abre os meus
olhos – Mosteiro das Irmãs Clarissas na Estrela

Meios de comunicação JMJ: Boletim Convívio | cop.amadora.jmj2023@gmail.com |
https://facebook.com/ParoquiaAmadora | http://www.paroquia-amadora.pt/ |

https://bit.ly/AmadoraACaminho

Caminhamos juntos,
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