COMUNICADO DE IMPRENSA: Jubileu dos Doentes e das Pessoas
Portadoras de Deficiência

COMUNICADO DE IMPRENSA

Começa dia 10 de junho o Jubileu dos Doentes e das Pessoas Portadoras de Deficiência
Sábado, dia 11, uma grande festa aberta a todos e, domingo, a Missa com o Papa

Ultrapassar o limite, é o anseio e o dia-a-dia de muitos nossos irmãos que desejam reiterar este
conceito com grande paixão, também através da participação no grande evento jubilar programado
para 10-12 de junho.Ultrapassar o limite é o tema da Festa de Boas-vindas que terá lugar no
sábado de tarde, nos Jardins do Castel S. Angelo onde, das 14:00h às 21:00h, se poderá visitar
as “Tendas da Misericórdia” em que algumas associações de voluntariado darão mostra da sua
experiência no mundo da doença e da deficiência. Às 18:00h começará a Festa, com entrada livre,
que contará com a participação extraordinária da Arma dei Carabinieri (ndt, polícia militar italiana).
Esta festa, com apresentação do locutor televisivo e radiofónico Rudy Zerbi e da cantora cega
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Annalisa Minetti, constituirá uma ocasião para uma partilha alegre, cujos protagonistas serão as
próprias pessoas doentes e portadoras de deficiência, que se apresentarão juntarão com cantores,
bailarinos, ilusionistas, entre os quais Alessandra Amoroso, Silvan, Simona Atzori, Bebe Vio, Nicole
Orlando e Stefano Oradei.
A partir das 8:30h de domingo, 12 de junho, na Praça de São Pedro, alternar-se-á cantos e leituras, à
responsabilidade de pessoas portadoras de deficiência ou de doença, e testemunhos, num momento
com o título: “Quando sou fraco, então é que sou forte”, que servirá de preparação à Santa Missa
com o Papa Francisco, prevista para as 10:30h. A celebração pode ser seguida em direto em todo
mundo, também com tradução em linguagem gestual, em streaming no site do Jubileu (www.im.va),
e será enriquecida com algumas habilidades. O serviço litúrgico e as leituras terão por protagonistas
pessoas portadoras de deficiência. Mais, pela primeira vez na Praça de São Pedro, a leitura do
evangelho será dramatizada por um grupo de pessoas portadoras de deficiência de modo a permitir
que o texto seja compreendido sobretudo pelos peregrinos portadores de deficiência mental. Há
uma grande expectativa para esta celebração, para a qual todos estão convidados. De modo a
facilitar a participação, estão disponíveis bilhetes de convite, gratuitos, no Centro de Acolhimento
aos Peregrinos, na Via della Conciliazione, n. 7.
Este grande evento jubilar abre-se na tarde do dia 10 de junho, com a peregrinação à Porta Santa de
São Pedro. Na igreja de Santa Maria in Vallicella será possível participar na Adoração Eucarística e
abeirar-se do Sacramento da Riconciliação, entre as 15:30h e as 18:30h, ao passo que às 17:00h,
está prevista a Catequese “A misericórdia fonte de alegria”, que será dada pelo P. Ciryl Axelrod
(padre redentorista surdo-cego), destinada sobretudo às pessoas surdas, surdo-cegas, cegas ou
com dificuldade de vista. A catequese será apresentada com o serviço de interpretação L.I.S.
e International Sign Language, L.I.S./táctil. No dia seguinte, sábado, 11 de junho, em todas as
igrejas jubilares e na igreja de S. Andrea della Valle, será possível participar mais uma vez
na Adoração Eucarística e confessar-se a partir das 8:30h até ao início das catequeses que
serão dadas nessas mesmas igrejas. As catequeses durarão cerca de uma hora e todas
elas serão sobre o tema “A misericórdia fonte de alegria”. Em Santa Maria in Vallicella a
catequese será proferida em língua italiana por D. Luigi Marrucci, Bispo de Civitavecchia, às
11:00h. Em Sant’Andrea della Valle, às 10:00h, a catequese simbólica em italiano será dada por
D. Gerard Dancourt, Bispo emérito de Nanterre. Em San Salvatore in Lauro, às 11:00h, a catequese
será proferida em língua inglesa por D. ArthurRoche, Secretário da Congregação para o Culto
Divino e Disciplina dos Sacramentos. Por fim, na igreja de San Giovanni Battista dei Fiorentini, às
11:00h, a catequese será proferida em língua espanhola por D. OctavioRuiz Arenas, Secretário
do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização.
Por fim, por ocasião deste grande evento jubilar, haverá uma iniciativa a favor da saúde, patrocinada
pela Fundação Med Tag. Junto às quatro basílicas papais, a partir de sexta-feira, 10 de junho, e
até à conclusão destes três dias intensos, estarão colocados “Pontos de Saúde” (Health Points),
que disponibilizarão gratuitamente, sobretudo aos numerosos sem abrigo presentes na cidade,
assistência sanitária especializada: médicos especialistas e pessoal do campo da saúde estarão à
disposição para clínica geral, dermatologia, mastologia, pediatria e ginecologia.

Para informações: www.im.va
info@im.va
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