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Comunicado de Imprensa: Jubileu dos Adolescentes
19 Aprile, 2016 PCPNE

COMUNICADO DE IMPRENSA

Pela primeira vez 60.000 adolescentes de todo o mundo se encontram com o Papa Francisco
por ocasião  do Jubileu dos Adolescentes

              

Muitíssimas iniciativas em programa de 23 a 25 de abril no Vaticano e em Roma,

caloroso o acolhimento das comunidades paroquiais da Diocese

A colunata de São Pedro que se transforma num grande “confessionário”, e as “tendas da
Misericórdia” que se erguem no centro histórico da cidade: o Vaticano e Roma preparam-se para
acolher assim milhares de adolescentes que, de toda a Itália e de todo o mundo, marcam presença
na Cidade Eterna por ocasião do Jubileu a eles dedicado programado para os próximos dias 23-25
de abril. Três dias intensíssimos feitos de oração, confissão, peregrinação à Porta Santa de São
Pedro, mas também dias de festa e de partilha no âmbito deste Ano Santo da Misericórdia. "Este
tempo precioso também vos envolve, caros adolescentes, e eu mesmo me dirijo a vós para
vos convidar a participar, a tornar-vos protagonistas, descobrindo-vos filhos de Deus (cf.
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1Jo 3,1)” escreve o Papa Francisco nel sua mensagem para o Jubileu dos Adolescentes,
exortando a que todos se sintam chamados a viver o Ano Santo da Misericórdia, participando
neste grande evento jubilar intitulado “Crescer Misericordiosos como o Pai” par o qual também
está disponível um subsídio que pode ser descarregado no link http://www.gmg2016.it/giubileo-dei-
ragazzi/sussidio/.

Sábado, 23 de abril, abre-se o dia com a Peregrinação à Porta Santa, que terá início com o
percurso dos jovens peregrinos, partindo do Castel Sant’Angelo atravessando toda a Via della
Conciliazione, para entrar na Praça de São Pedro. A célebre colunata de Bernini transformar-se-á
no “abraço” do Pai que os adolescentes poderão experimentar graças aos mais de 150 sacerdotes
que se alternarão ininterruptamente das 09:30h às 17:30h para favorecer uma vivência em cheio do
Sacramento da Reconciliação. De tarde, no final do percurso jubilar dentro da Basílica de São Pedro,
que se concluirá com a Profissão de Fé junto ao Túmulo de Pedro, os adolescentes deslocam-
se para o Estádio Olímpico, para uma grande festa feita de música e de testemunhos, que
terá início pelas 20.30h. Contudo, já a partir das 19.00h, o estádio será placo das exibições de
alguns grupos provenientes de várias Dioceses, expressão de diversas experiências de pastoral
juvenil. No âmbito dos três dias de Jubileu, a noite de festa é organizada pelo Serviço Nacional
para a Pastoral Juvenil da CEI e será transmitida em direto na Tv2000 e pela INBLU Radio. A
festa será apresentada por Simone Annichiarico, com a participação da atriz Tosca d’Aquino e o
contributo do coreógrafo da TV e do teatro, Manolo Casalino. São muitos os artistas protagonistas
do sarau: Lorenzo Fragola, Francesca Michielin, Arisa, Giovanni Caccamo, Moreno, Deborah Iurato,
Shari, Dear Jack, Fuoricontrollo e Andrea D'Alessio. No palco do Estádio Olímpico alternar-se-ão
testemunhos importantes e variados, testemunhos de reflexão e de atenção à vida por parte de
representantes do mundo do cinema, do desporto e da astronomia.

Domingo, 24 de abril, pelas 10:30h a Santa Messa presidida pelo Papa Francesco na Praça de
São Pedro, constituirá o ponto alto deste grande evento jubilar. O dia prosseguirá, depois, com a
visita às Tendas da Misericórdia, montadas por ocasião deste grande evento. Sete praças do
centro histórico de Roma (Piazza S. Silvestro, Piazza di Spagna, Piazza S. Salvatore in Lauro,
Piazza S. Maria in Trastevere, Piazza di S. Maria in Vallicella - Chiesa Nuova, Piazza Pia a Castel
Sant’Angelo e a zona do Pincio) acolherão, de sábado até segunda-feira, outras tantas tendas
que narrarão aos peregrinos e aos cidadãos de Roma testemunhos de obras de misericórdia
espiritual e corporal. A maior parte dos adolescentes que chegam a Roma para este evento jubilar
será hospedada nas paróquias romanas. São efetivamente mais de 200 as comunidades que,
em resposta ao convite do Serviço para a Pastoral Juvenil da Diocese de Roma e do Centro dos
Oratórios Romanos, colocarão à disposição alojamento no chão ao estilo das JMJ. “A igreja de
Roma que preside a todas as outras na caridade”, como escreve Santo Inácio, tem o rosto dos
paroquianos e dos jovens das comunidades romanas onde fervem os preparativos para a chegada
destes adolescentes. Nestes dias, por fim, a Polícia Italiana colocará à disposição uma roulotte nas
imediações do Castel Sant’Angelo para formar os jovens para um uso responsável da internet e dos
meios de comunicação social.

info@im.va
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