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JOVENS DE MARIA BÊNÇÃO PARA O ENVIO DOS PEREGRINOS PARA A CIDADE DO PANAMÁ OCORRERÁ DURANTE A MISSA DA JUVENTUDE, NO DIA 22/12

Comotema‘EleéDeus,aesperançadenossacasa’,missapreparajovensparaJMJ,queserárealizadanoPanamáemjaneiro.
AcelebraçãotambémrefletirájuntoaosjovenscomoachegadadomeninoJesusdeveseresperançaparaosdiasdehoje
O Santuário Nacional de
Aparecida realizará um grande envio da juventude para a
JMJ Panamá 2019. A bênção
acontecerá durante a Missa
da Juventude no dia 22/12,
às 20h, em Aparecida.
Com o tema “Ele é Deus, a
esperança de nossa casa”, a
celebração refletirá com os
jovens como a chegada do
menino Jesus deve ser esperança para os dias de hoje e
que, a partir da experiência
com esse grande Amor, é necessário compartilhar com o
mundo essa fé.
E é esse ser missionário
que as Jornadas Mundiais da
Juventude inspiram! À luz
das palavras de papa Francisco, é a partir dessa experiência com o Amor de Jesus
que precisamos nos tornar
uma “Igreja em Saída”.
Desta maneira, durante a
Missa, os padres, membros
da Comissão Jovens de Maria, farão a bênção de envio
para os jovens que participarão da JMJ que acontecerá
na Cidade do Panamá de 22
a 23 de janeiro de 2019.
A Missa da Juventude é celebrada no Altar Central do
Santuário Nacional de Aparecida e é aberta aos fiéis.
Os jovens que estiverem presentes poderão se assentar
ao redor do altar e celebrar
mais de pertinho esse momento especial.
Quem não puder vir ao Santuário, poderá acompanhar a
Missa por meio do Santuário
Ao Vivo no A12. Basta acessar: a12.com/santuarioaovivo e selecionar a opção “Altar Central”. O link poderá
ser acessado também pelas
redes sociais e site do Jovens de Maria.
MISSA DA JUVENTUDE.

A celebração acontece todo
quarto sábado do mês, no
Santuário Nacional. É organizada pela Comissão Jovens
de Maria, pastoral da Casa
de Nossa Senhora Aparecida
para a juventude. Em 2019, as
Missas da Juventude já estão
confirmadas e você pode organizar seu grupo de jovens,
crisma ou até mesmo sua família para participar.
JMJ 2019.

A Jornada Mundial da Juventude acontece de três em
três anos, desde a primeira
edição que aconteceu em

Thiago Leon/Santuário Nacional

Jornada Mundial da Juventude. Santuário realizará o envio de jovens para o evento no Panamá; bênção vai ocorrer em 22 de dezembro

1987, em Buenos Aires, Argentina.
Fundada por São João Paulo
II, sempre conta com a participação do Papa. Francisco
já confirmou sua participação
no Panamá, onde são esperados milhões de jovens do
mundo inteiro.
A equipe do Jovens de Maria
estará na JMJ 2019 e fará a cobertura do evento, mostrando

também os bastidores da vivência de um jovem durante
a Jornada. Além disso, temos
um pacote em parceria com a
Catedral Viagens e você pode
viajar conosco. As informações do pacote de viagem e
a cobertura do evento, você
pode acompanhar em jovensdemaria.com/jmj.
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Por Allan Ribeiro

CASA DA MÃE APARECIDA

Romaria da Juventude já tem data marcada
para acontecer: será em 27 de abril de 2019
NACIONAL. O encontro dos
jovens na Casa da Mãe Aparecida já tem data!
A Romaria Nacional da Juventude 2019 acontecerá no
dia 27 de abril do próximo
ano, no Santuário Nacional
de Aparecida, o maior templo mariano do planeta.
Com o tema “Maria: Paixão
pela vida e pelo Senhor da
vida”, o evento religioso
reunirá os jovens para momentos de espiritualidade,
formação e confraternização,

proporcionando um grande
encontro das diversas expressões juvenis.
O objetivo da Romaria Nacional da Juventude é que todas
as expressões juvenis do país
se encontrem, tenham este
momento de confraternização e também de se reconhecerem, pois a diversidade
dos carismas na juventude
é uma riqueza para a Igreja
Católica, sendo a romaria um
desses momentos especiais
de unidade.
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