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Arquidiocese quer reunir dez mil jovens no Jubileu da Juventude
As juventudes da Arquidiocese de Mariana têm um compromisso marcado para o dia 31 de julho. Nesse dia, será realizado o
Jubileu Arquidiocesano da Juventude na Arena Mariana, na cidade de Mariana. O encontro, que pretende reunir dez mil jovens, faz
parte da programação do Ano da Misericórdia, proclamado pelo papa Francisco. Estará também em sintonia com a Jornada Mundial
da Juventude (JMJ), que termina nesse mesmo dia, em Cracóvia, na Polônia.
A expectativa é de que cada uma das 135 paróquias da Arquidiocese envie pelo menos um ônibus de jovens para o jubileu. ?O
Jubileu da Juventude foi aprovado pela assembleia arquidiocesana, no final do ano passado, e tem como objetivo mostrar o rosto
jovem da arquidiocese e, ao mesmo tempo, anunciar aos jovens a alegria de ser discípulo de Jesus Cristo?, explica o coordenador
arquidiocesano de pastoral, padre Geraldo Martins Dias. ?Será uma grande oportunidade de nossa juventude experimentar de
maneira forte a misericórdia de Deus?, completa.
A programação do dia começa com a concentração dos jovens no centro da cidade e uma caminhada até a Arena Mariana onde
acontecerá leitura orante da palavra, confissões, missa e show. A missa será presidida pelo arcebispo de Mariana, Dom Geraldo
Lyrio Rocha. ?Será um dia forte de oração e congraçamento. Queremos que os jovens alcancem as graças próprias do Jubileu. Nossa
orientação é que os jovens que vierem para o jubileu procurem se confessar na própria paróquia?, orienta o coordenador de pastoral.
Tendas das Juventudes
Durante o Jubileu, os movimentos, pastorais e expressões ligados à juventude na Arquidiocese poderão expor seus trabalhos em
tendas, na entrada da Arena. Os interessados em apresentar suas ações devem fazer a inscrição no Centro Arquidiocesano de Pastoral
até 1° de julho. Mais informações pelo (31) 3557-3167.
Projeto de Evangelização das Juventudes
O texto base do Projeto de Evangelização das Juventudes será lançado no Jubileu. Segundo a coordenação do Jubileu, o projeto que
está sendo elabora tem como objetivo ?garantir a comunhão eclesial no processo de evangelização da juventude, reconhecer a
diversidade das expressões de evangelização da juventude na arquidiocese e fomentar o diálogo das expressões de evangelização das
juventudes em vista de ações comuns no respeito à identidade e especificidade de cada uma?.
Confira a programação do Jubileu:
Programação
8h - Concentração na Praça da Estação
9h ? Início da Caminhada
10h ? Acolhida na Arena
12h ? Almoço
13h ? Animação e lançamento do Texto Base do Projeto de Evangelização das Juventudes
14h ? Missa
16h - Shows
Serviço: Jubileu da Juventude
Data: 31 de julho
Hora: 9h às 16h
Local ? Arena Mariana
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