Comunicado de Imprensa: Começa, sexta-feira, dia 2 de setembro, o Jubileu
do Voluntariado e dos Operadores de Misericórdia
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Domingo, a canonização da Beata Madre Teresa de Calcutá
Levar conforto a um doente através de uma visita, dar um sorriso e amizade aos irmãos deficientes,
oferecer um pouco do tempo aos presos: são algumas das obras de misericórdia que são descritas
num vídeo que, com o hashtag #BeMercy, visível nos meios de comunicação social do Jubileu da
Misericórdia, promove o evento jubilar dedicado ao mundo do voluntariado e aos operadores de
Misericórdia, num programa em Roma, de 2 a 4 de setembro. O convite do Papa dirige-se a todas
as pessoas de todo o mundo, porque, no Jubileu da Misericórdia, cada um de nós é chamado a
ser operador de Misericórdia, realizando ações e gestos concretos de Misericórdia. Precisamente
utilizando o hashtag #BeMercy, fica o convite a participar contando o testemunho de cada um,
extensivo também aos que não puderem vir a Roma.

O evento jubilar, que culminará no domingo, dia 4 de setembro, com a Santa Missa pelas 10.30h,
durante a qual haverá a Canonização da Beata Madre Teresa de Calcutá, incansável exemplo de
Operadora da Misericórdia de Deus, terá o olhar voltado para o Centro da nossa Península, para as
vítimas do terramoto que a devastou e, enfim, para os voluntário que acorreram para apoiar nesta
dramática situação.
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Sexta-feira, dia 2 de setembro, o Jubileu do Voluntariado e dos Operadores de Misericórdia
decorrerá a partir das 14:00h, com diversas propostas que serão repetidas também no sábado
de tarde. Nas igrejas jubilares (San Salvatore in Lauro, San Giovanni Battista dei Fiorentini e
Chiesa Nuova), haverá, efetivamente, a possibilidade de adorar a Eucaristia e de se aproximar
do Sacramento da Reconciliação, para poder realizar, depois, a peregrinação à Porta Santa. Ou
então será possível visitar os stands de algumas associações de operadores e de voluntários de
misericórdia nos jardins do Castel S. Angelo, ou ainda de fazer o percurso “Nos passos dos Saantos
e Beatos da Misericórdia”, um itinerário que compreende 7 igrejas do centro de Roma, onde é
possível venerar também 7 Santos e Beatos que viveram a Misericórdia de modo concreto, na
usa vida: Igreja de Santa Maria del Suffragio (Beato Luigi Novarese), Igreja de Santa Brígida a
Campo de’ Fiori (Santa Brígida), Igreja de San Salvatore in Onda (São Vincenzo Pallotti), Basílica
de Santa Francesca Romana (Santa Francisca Romana), Basílica dos Santi XII Apostoli (Apóstolo
Tiago Menor), Igreja de Sant’Ignazio di Loyola (São Luís Gonzaga), Igreja de Santa Maria Magdalena
(São Camilo de Lellis).

No dia seguinte, sábado, dia 3 de setembro, de manhã, o Papa Francesco dará uma catequese
mesmo para os voluntários, na Praça de São Pedro, pelas 10.00h, que será precedida por um
momento de preparação, enriquecido com testemunhos provenientes de todo o mundo, como será
o caso dos agentes da Polícia Estatal italiana, que participaram no salvamento da Giorgia, a menina
de 4 anos que, depois de ter estado soterrada 16 horas nos escombros da sua casa em Pescara, foi
retirada viva dos escombros, graças ao faro do cão Leo, que permitiu que fosse possível encontrala; ou o caso de Mayas Keryo, refugiado fugido da guerra na Síria; e de Carolina Hodani, Palestina
católica, voluntária da Misericórdia de Belém. Estarão também presentes números artistas, entres
eles a cantora Kelly Joyce e Usha Uthup, famosa artista indiana, que conheceu Madre Teresa, numa
longa relação que durou mais de 40 anos.
O dia continuará na parte da tarde, com oração e recolhimento. Como já foi comunicado
anteriormente, já não haverá a festa que estava programada para os jardins do Castel S. Angelo,
em sinal de proximidade com as vítimas do terramoto, com os seus familiares e com os numerosos
voluntários comprometidos naqueles lugares.
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