CARTA-CONVITE
Caríssimos Padres, lideranças, juventudes,
Com o coração cheio de alegria, esperança e amor, o Setor Arquidiocesano da
Juventude, une-se a todas as juventudes, na certeza de que Cristo Vive e nos quer Vivos,
iniciamos o caminho de peregrinação rumo a Jornada Mundial da Juventude, que
acontecerá em Agosto de 2023, em Lisboa, Portugal. É o maior encontro de Jovens com
Papa Francisco, experiência singular e transformadora.
Nesse sentido, você é convidado a ser um agente impulsionador deste chamado
na sua paróquia, área pastoral, comunidade, grupo de jovem. Para XXVIII Jornada
Mundial da Juventude, o Papa Francisco nos apresenta como lema: “Maria levantou-se e
partiu apressadamente» (Lc 1, 39)”.
Atendendo a convocação do Papa, a arquidiocese de Santarém, por meio do setor
juventude, informa que estão abertas as inscrições dos peregrinos. Serão organizados três
grupos, coordenados, respectivamente, por Pe. Jhonata, Ir. Marlene e Ariane Macêdo, em
parceria e sintonia com empresa Paulus Tur, responsável pela organização do grupo geral
do Regional Norte II, sob direcionamento pastoral de Dom Antônio de Assis e Pe.
Maurício (Arquidiocese de Belém). Enviamos em Anexo o Roteiro de Viagem e CartaCircular do Regional.
Contamos com a vossa colaboração para estimular e motivar os jovens que sintam
o desejo de vivenciar esta experiência extraordinária de fé. Vale ressaltar, que os jovens
precisam ter no mínimo 18 anos (até julho de 2023), abertura e disposição para vivenciar
todo o processo de preparação, a fim viver plenamente a jornada. Deve-se enviar o nome
dos jovens interessados, paróquia, telefone, para os contatos disponibilizados abaixo
(rodapé). Serão organizados eventos, atividades em conjunto para arrecadação dos custos
da viagem, que valem a pena para realização deste sonho, que se torna realidade.
E, para bem nos prepararmos para este momento, convidamos a todos, para
participar da MISSA DE ABERTURA ARQUIDIOCESANA DA PEREGRINAÇÃO
JMJ 2023, que será realizada no dia 04 de setembro de 2021, na Igreja de Santa Terezinha
do Menino Jesus (Jardim Santarém), às 18h, sua representação é de fundamental
importância.
Motivados pela exortação de Papa Francisco que nos diz: «Onde nos envia Jesus?
Não há fronteiras, não há limites: Ele envia-nos a todos. O Evangelho não é para alguns,
mas para todos» (CV 177), esperamos contar com vossa parceria nesta caminhada. Nos
colocamos a disposição para esclarecimentos das possíveis dúvidas.
Fraternalmente,

_____________________

___________________

______________________

Padre Jhonata Melo
Ir. Marlene Betlinski .
Ariane Macêdo
Assessor do Setor Juventude Assessora do Setor Juventude Coordenadora do setor Juventude
Contatos: e-mail: setorjuventude@gmail.com
(93) 992076210- Pe. Jhonata
(93) 981270232- Ir. Marlene
(93) 991759833- Ariane Macêdo

