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Celebração do Jubileu dos Diáconos em Roma

Os diáconos e as suas famílias, provenientes de todo o mundo são convidados a fazer uma
peregrinação a Roma para participar num importante encontro por ocasião do Jubileu Extraordinário
da Misericórdia. O Jubileu dos Diáconos é uma celebração para os diáconos, juntamente com as
suas mulheres e os seus filhos, que decorrerá em Roma de sexta-feira, 27 de maio, a domingo,
29 de maio de 2016.

O lema do Ano Santo, Misericordiosos como o Pai, tirado do Evangelho de Lucas, é um invito a
seguir o exemplo misericordioso do Pai que nos pede para não julgar nem condenar, mas para
perdoar e amar sem medida. Este encontro mundial dos diáconos – homens que, por vocação e
ministério, estão estreitamente relacionados com as obras de caridade na vida da comunidade cristã
– servirá para dar testemunho a todos de que "a misericórdia é o próprio fundamento da vida da
Igreja" (Papa Francisco, Misericordiae vultus 10).

O programa do evento está pensado de modo a dar a oportunidade aos participantes de refletir
sobre o papel do diácono enquanto imagem da misericórdia, em vista da promoção da nova
evangelização. Prevê ocasiões para a escuta, para a discussão e par a oração, tendo em vista uma
mais profunda compreensão do papel do diácono enquanto dispensador da caridade. Haverá um
momento dedicado à peregrinação pessoal às igrejas de Roma que são dedicadas a São Lourenço
e, divididos em grupos linguísticos, será feita a peregrinação à Porta Santa de São Pedro. Nas três
igrejas jubilares, todas elas próximas a São Pedro, haverá a possibilidade de participar na Adoração
Eucarística e no sacramento da Reconciliação. Os três dias encerrarão no domingo de manhã, com
a Santa Missa, celebrada pelo Papa Francisco na Praça de São Pedro para os diáconos e para
as suas famílias.
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Em vista deste momento, estamos a organizar as atividades para os seguintes grupos linguísticos:
italiano, inglês, espanhol e francês. Pedimos ainda a cortesia, se possível, de uma oferta de € 10,00
a todos os adultos que se inscrevem, para contribuir para suportar os custos que a organização
deste evento comporta.

As inscrições encerram a 31 de março de 2016.

Esperamos que sejam numerosos neste grande evento jubilar!


