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No início do dia 4 de Março as "24 HORAS PARA O SENHOR"
3 marzo 2016 COMUNICATO STAMPA

Com o Papa Francisco 24 horas em todo o mundo

 para viver a Misericórdia de Deus

Todo o mundo mergulhará na misericórdia de Deus com as “24 horas para O Senhor”. Será o Papa
Francisco sexta-feira 4 de Março com a celebração penitencial em São Pedro a abrir esta grande
iniciativa, nascida em Roma mas alastrando-se muito rapidamente e tornando-se mundialmente
conhecida, durante a qual as Dioceses dos cinco continentes serão unidas espiritualmente ao Santo
Padre para oferecer a todos a possibilidade de fazer experiência pessoal da Misericórdia de Deus.

Sexta-feira 4 e sábado 5 de Março tornam as “24 horas para O Senhor”. A Iniciativa chegada já à
terceira edição nasce com a intenção de recolocar no centro a importância da Oração, da Adoração
Eucarística e o dom do Sacramento da Reconciliação, é uma ocasião aberta a todos, durante toda a
noite, no coração das nossas cidades, para alcançar a misericórdia de Deus. O mote do Ano Jubilar
“Misericordiosos como O Pai” é o fio condutor do evento que teve como mote nas precedentes
edições de 2014 e de 2015, respectivamente, “O perdão mais forte que o pecado” e “Deus, rico de
Misericórdia”.

Promovida pelo Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização com a imediata
adesão de tantíssimas dioceses, “24 horas para O Senhor” foi de imediato fortemente desejada
pelo Papa Francisco. O Santo Padre, sexta-feira 13 de Março de 2015, segundo aniversário da sua
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eleição para Sumo Pontífice, exactamente durante a celebração penitencial em ocasião da referida
iniciativa anunciou o Ano Santo da Misericórdia. Na Bula de Convocação do Jubileu (Misericordiae
Vultus, 17) o Papa Francisco escreve: “A iniciativa « 24 horas para o Senhor », que será celebrada
na sexta-feira e no sábado anteriores ao IV Domingo da Quaresma, deve ser incrementada nas
dioceses. Há muitas pessoas – e, em grande número, jovens – que estão a aproximar-se do
sacramento da Reconciliação e que frequentemente, nesta experiência, reencontram o caminho
para voltar ao Senhor, viver um momento de intensa oração e redescobrir o sentido da sua vida.”

Inserido no calendário dos grandes Eventos Jubilares, as “24 horas para o Senhor” este ano serão
vividas na senda deste Jubileu “difuso” em todo o mundo. Roma é a meta da peregrinação, mas
é também o centro propulsor de onde se alastra a todas as dioceses do mundo o grande tema
jubilar da misericórdia que chega concretamente às periferias geográficas e humanas, tanto caras
ao Santo Padre, com a abertura em todo o mundo das Portas da Misericórdia e com a atenção
voltada às condições existenciais do homem contemporâneo. É importante sublinhar, como explica
o Arcebispo Fisichella, Presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização,
“A misericórdia não se reduz ao Sacramento da Reconciliação, tem um horizonte muito mais amplo,
que empenha cada um de nós a tornar-se instrumento de misericórdia para o próximo”.

Será o Papa Francisco a abrir as “24 Horas para O Senhor” do Ano Jubilar, sexta-feira 4 de
Março na Basílica de São Pedro, com a Celebração Penitencial às 17:00h durante a qual, como já
aconteceu nas precedentes edições, se confessará e confessará alguns penitentes.

De seguida, a partir das 21:00h, será possível aproximar-se ao Sacramento da Confissão e fazer
Adoração Eucarística nas Igrejas de Nostra Signora del Sacro Cuore (na Piazza Navona), Santa
Maria in Trastevere (na Piazza di Santa Maria in Trastevere) e das Sacre Stimmate di S. Francesco
(no Largo Argentina).

No dia seguinte, sábado 5 de Março, a igreja de Nostra Signora del Sacro Cuore permanecerá
aberta ininterruptamente com a presença de sacerdotes para as confissões até às 16:00h. A fechar
a III edição das “24 horas para O Senhor”, a celebração final de Acção de Graças será presidida
por S.E.R. D. Rino Fisichella, na igreja de Santo Spirito in Sassia, o Santuário dedicado à Divina
Misericórdia.

Enfim, para viver ao máximo este momento de oração é disponível um subsídio editado pela editorial
San Paolo, traduzido em 6 línguas e subdividido em 4 secções, que oferece pontos de reflexão e
indica o modo para se colocar em atitude de escuta do outro; aprofunda o significado do sacramento
da Confissão e estimula o confronto pessoal com algumas propostas de lectio divina para as
paróquias, os grupos, as associações.

Convidamos todos aqueles que participarão às “24 horas para O Senhor” a partilhar a própria
experiência nos nossos social network e a enviar-nos um breve testemunho e uma fotografia a:
info@im.va .


