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2ª feira, dia 28 de janeiro de 2019

JORNADAS MUNDIAIS DE JUVENTUDE

Delegação algarvia animou encontro dos portugueses na Jornada Mundial da
Juventude
Samuel Mendonça 25 de Janeiro de 2019 Igreja Deixe um comentário

A paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, na Cidade do Panamá, acolheu hoje uma manhã de festa
lusófona com os participantes portugueses na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), a que se uniram
peregrinos do Brasil e dos PALOP. O encontro, que contou ainda com uma celebração penitencial na qual
os jovens puderam confessar-se, começou ao som de uma versão do mais recente êxito do cantor Toy,
adaptada pela Pastoral Juvenil do Algarve, colocando a assembleia a cantar “toda a J-M-J”.
A celebração foi presidida por D. Manuel Clemente, cardeal-patriarca de Lisboa, que afirmou à Agência
Ecclesia que esta é uma oportunidade “justa, bonita” para sublinha a “experiência muito forte de Igreja”
vivida pelos jovens. O objetivo é também oferecer aos mais novos a consciência de um “Portugal
missionário”: “Esta é uma missão de poucos dias…
ORAÇÃO
Avé Maria …Em nome do Pai …

3ª feira, dia 29 de janeiro de 2019

JMJ 2019: Presidente da República chegou ao Panamá com a
«expetativa» de levar para Portugal uma «grande alegria»
“Começamos a sonhar com o acolhimento de milhares de jovens junto ao Tejo», disse Marcelo
Rebelo de Sousa.
VÍDEO
https://youtu.be/GTiiygrkUZE

Cidade do Panamá, 26 jan 2019 (Ecclesia) – O presidente da República afirmou à chegada ao Panamá
que veio à Jornada Mundial da Juventude na “expetativa” de ter “uma grande alegria para Portugal” e
disse que começa a sonhar com “milhares de jovens junto ao Tejo”.
“Começamos a sonhar com o que será, junto ao Tejo, poder haver o acolhimento de milhares e milhares
e milhares de jovens de todo o mundo numa grande jornada de juventude, numa grande jornada de fé,
mas também numa grande jornada de paz, de diálogo, de tolerância e entendimento, e poder isso
realizar-se em Portugal, que tem defendido a paz, a tolerância e o entendimento”, disse Marcelo Rebelo
de Sousa esta sexta-feira aos jornalistas.
“Todos nós já começamos a sonhar, mas só podemos sonhar verdadeiramente a partir de domingo”,
lembrou o presidente da República, referindo-se ao anúncio da próxima Jornada Mundial da Juventude
(JMJ) que o Papa Francisco vai fazer na Missa de encerramento da que está a decorrer no Panamá.
O presidente da República disse estar a “vibrar” com essa possibilidade até domingo, dia 27 de janeiro,
quando o Papa anunciar a cidade que vai acolher a próxima JMJ.
Marcelo chegou hoje ao Panamá para participar nos atos conclusivos da Jornada Mundial da Juventude,
realizada entre os dias 22 e 27 de janeiro; este sábado vai participar na Missa presidida pelo Papa,
na Catedral de Santa Maria La Antigua, e encontrar-se com o presidente da República do Panamá.
“Não escondo que venho na expetativa, no desejo de que, no final destas jornadas, tenhamos uma
grande alegria para Portugal. Vamos ver se se concretiza essa alegria
REFLEXÃO

O que significa para ti este acontecimento de Igreja e de juventude?

4ª feira, dia 30 de janeiro de 201

TU ÉS D. BOSCO

Bom dia! Estamos a um dia da Festa de D. Bosco. A sua vida é um exemplo de amor e doação sem
condições para a salvação dos jovens. Por isso, cada um deve sentir-se muito amado por D. Bosco que
nos ensina que somos filhos de Deus muito amados. Vamos escutar e ver um vídeo que nos diz isso
mesmo.
Boa festa

VÍDEO
https://youtu.be/xo3dijp_E0A

ORAÇÃO
Nossa Senhora Auxiliadora e S. João Bosco… rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo.

6ª feira, dia 01 de fevereiro de 201

JESUS NA SINAGOGA
Bom dia! Depois de um dia em grande, dia da Festa de D. Bosco, entramos num novo mês, fevereiro, um mês
dedicado à vida Consagrada, às irmãs, freiras, sacerdotes e pessoas que se consagram ao Senhor vivendo no
meio da sociedade sem que ninguém saiba.
E hoje gostaríamos que escutasses um pequeno texto retirado da Bíblia de um livro que se chama EVANGELHO e
é de S. Lucas. Ora escuta:

TEXTO
Do Evangelho de S. Lucas
Naquele tempo, Jesus começou a falar na sinagoga de Nazaré, dizendo: (…) «Em verdade vos digo: Nenhum
profeta é bem recebido na sua terra. (…) Ao ouvirem estas palavras, todos ficaram furiosos na sinagoga.
Levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e levaram-n’O até ao cimo da colina sobre a qual a cidade estava
edificada, a fim de O precipitarem dali abaixo. Mas Jesus, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho.

REFLEXÃO
Nem todos aceitavam Jesus. Jesus era verdadeiro nas suas palavras e ações, Ele não tinha medo. Estava a cumprir
a vontade de Deus, por isso, com coragem passou no meio das pessoas que lhe queriam mal e seguiu o seu
caminho.
Jesus hoje convida a que sejas tu mesmo. Se és verdadeiro, as palavras dos outros não te devem perturbar e, tal
como Jesus, segue o teu caminho.

ORAÇÃO

Avé-Maria… Nossa Senhora Auxiliadora…rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

