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Novidades

O maior encontro internacional de jovens

O espírito da Jornada Mundial da Ju-
ventude começou em Roma, du-
rante o Jubileu de 1983-84, cha-

mado Ano Santo da Redenção. Entre as 
celebrações com a juventude, a mais im-
portante teve lugar na vigília do Domingo 
de Ramos, 15 de abril. Mais de 300.000 
jovens procedentes de todas as partes 
do mundo (e acolhidos por umas 6.000 
famílias romanas) participaram do Jubileu 
internacional da juventude. No dia 22 de 
abril de 1984, o Santo Padre João Paulo 
II doou aos jovens uma cruz de madeira 
que simboliza “o amor do Senhor Jesus 
pela Humanidade” e como anúncio de que 
“somente em Cristo, morto e ressuscitado, 
está a salvação e a redenção”.

A ONU proclamou 1985 Ano Internacional 
da Juventude. A Igreja católica organi-
zou um novo encontro internacional, no 
Domingo de Ramos, 31 de março, com 
outros 350.000 jovens que se reuniram 
na Praça de São Pedro. Devido ao êxito 
da convocação, em dezembro desse ano, 
o Papa instituiu a ‘Jornada Mundial da 
Juventude’.

Em 23 de março de 1986, Domingo de 
Ramos, teve lugar em Roma a primeira 
Jornada Mundial da Juventude, com o lema 
“Sempre dispostos a dar resposta a quem 
vos pedir a razão de vossa esperança”, se-
gundo a primeira Carta de S. Pedro (3,15). 
Foi a primeira de uma série de encontros 
com jovens o que contribuiu para atribuir 
ao Papa o qualificativo de “O Papa dos 
jovens”. Nessa, convocou os jovens para a 
Jornada Mundial da Juventudeseguinte, em 

Buenos Aires, primeira jornada de caráter 
internacional.

A Jornada Mundial da Juventude se realiza 
anualmente em cada diocese do mundo, 
no Domingo de Ramos, com uma cerimô-
nia principal no Vaticano, desde 1986. E 
se alterna, cada três anos, com um grande 
encontro internacional, em alguma grande 
metrópole. Esses encontros internacionais 
de vários dias recebem habitualmente o 
nome de Jornada Mundial da Juventude.

Madrid 2011
•	Encontro internacional de jovens maris-

tas - Em Buitrago, de 10 al 14 de agosto 
de 2011

•	Jornada Mundial da Juventude 2011 - 
Madrid, del 16 a 21 de agosto
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Encontro internacional 
de jovens maristas 2011

Em Buitrago, de 10 a 14 de agosto de 2011

Durante a primeira fase da Jorna-
da Mundial da Juventude (JMJ), 
os e as jovens de todo mundo 

serão recebidos em diferentes dioce-
ses da Espanha, entre os dias 10 e 15 
de agosto de 2011. Aproveitando essa 
convocação será celebrado um grande 
Encontro de jovens maristas.

O lema escolhido para o Encontro 
Internacional de Jovens Maristas em 
Madrid-2011 é Belivin’. Um jogo de pa-

Atividades maristas 
para a JMJ Madrid 2011

Enraizados e edificados em Cristo, firmes na fé

lavras que faz alusão à palavra inglesa 
“believing”, que significa ‘crendo’, mas 
encerra ao mesmo tempo três signifi-
cados:
    - O ser (to be)
    - O viver (to live) e
    - Aquilo que entra em minha interio-
ridade (in’),
para conjugá-lo numa atitude e num 
projeto pessoal, face à vida e ao mun-
do que está em processo, 
crendo (gerúndio).

A partir do dia 16 de agosto, os 
jovens que se reúnem para o 
Encontro INternacional de Jo-

vens Maristas, de 10 a 15 de agosto, 
participam da JMJ - Madrid 2011. Todos 
os grupos maristas serão hospedados 
em nossos colégios de Madrid e par-
ticiparão voluntariamente em todas 
as atividades previstas na cidade: ca-
tequese, concertos, exposições, etc. 
Também nós, como maristas, ofere-
ceremos atividades aos demais jovens 
que estejam interessados.Abaixo en-
contra o elenco dessas atividades.

Grupos de trabalho:

1 - Grupo de animação Vocacional 
“Os Maristas no mundo”. A missão e a 
espiritualidade maristas.

Organizado pelo Conselho Vocacional 
Marista da Europa

Dada da realização: 16, 17 e 18 de 
agosto.
Horário: de 16h às 18h30.
Lugar: Colégio Marista Chamberi, 
Madrid.
Capacidade máxima: 100 pessoas. 
Grupos de 25 aprox.

Será exposto o que é a vida dos ma-
ristas no mundo (não somente na Eu-
ropa ou na Espanha) e se abordará as 
diversas facetas da missão marista. A 
apresentação será de forma dinâmica, 
contendo uma perspectiva de futuro 
para a missão, a defesa dos direitos 
da criança, a missão ad gentes,...  e 
incluirá também a espiritualidade ma-
rista.

Queremos que não haja apenas car-
tazes; é conveniente prever material 
audiovisual com testemunhos.

Propomos como fio condutor “O rosto 
mariano da Igreja”. Depois, poderá ser 
sintetizado em lema atrativo, dando 
unidade à inteira exposição.

Com a exposição vamos oferecer um 
Word Coffee, isto é, um espaço em 
torno a um café para comentar o que 
ocorreu na exposição; haverá também 
a oportunidade de um aconselhamen-
to para aqueles que o desejem. Nes-
sa ocasião, ofereceremos endereços 
e webs em que poderão continuar a 
tratar do tema vocacional.

Reunidos por mesas, a partir de duas 
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perguntas, comentam suas respostas. 
Em seguida podem trocar de mesa. O 
intercâmbio pode ser feito nas quatro 
línguas do Instituto, buscando pessoas 
das várias línguas que estejam presen-
tes.

Pessoas que coordenam o tema:
•	 Ernesto Tendero Perez - Irmão ma-

rista, Mestre de noviços
•	 Isaac Rodríguez Cáceres - Noviço 

marista
•	 Fábio Quierós Oliveira - Noviço 

marista
•	 Juan Carlos Fuertes Mari - Irmão 

marista

2 - “a solidariedade marista”. Gru-
po de trabalho em torno da solidarie-
dade, educação e desenvolvimento. 
(ONG–SED)

Data da realização: 16, 17 e 18 de 
agosto.
Participantes: 100 pessoas
Temática: Solidariedade em geral, mas 
com conteúdos distintos para cada 
dia.

a) Objetivo
Dar a conhecer o trabalho da SED em 
favor da proteção dos Direitos da In-
fância, conscientizar sobre sua impor-
tância e encorajar adesões.

b) Desenvolvimento
Ambientação geral

Exposição permanente: Direitos da 
Infância
Stand: Materiais educativos (UU. DD, 
DVDs, Cartazes…)

16 de agosto: Motivação - Direito à 
SAÚDE
17 de agosto: Motivação - Direito à 
EDUCAÇÃO
18 de agosto: Motivação - Direito à 
PROTEÇÃO

Responsável pela equipe: Antonio Te-
jedor Mingo

Dinamizadores dos grupos de trabalho:
•	Izaskun Adot Larumbe
•	Fernando Domínguez Del Toro
•	Teodorino Aller Marné

3 - conferência-debate: “Sobre jo-

vens consumidores de drogas, preven-
ção e intervenção”
Data de realização: 16, 17 e 18 de 
agosto.
Lugar: Colégio Marista Chamberi, Ma-
drid.
Horário: das 16h às 18h
Capacidade máxima: 60 pessoas.

Pessoa que apresenta:

Antonio Luque Oteros - Irmão Marista

4.- Monólogo teatral - Título: Evan-
gelho anônimo

Trata-se de uma obra teatral que traz 
uma visão pessoal sobre a figura de 
Jesus de Nazaré, no esforço de retratar 
sua grande humanidade. Evangelho 
anônimo é um texto teatral interpre-
tado por um só ator e ambientado na 
época em que se situa a ação.

Sinopse:Qualquer cidade da Galileia, 
aproximadamente no ano 58 depois 
de Cristo. Um personagem anônimo, 
coetâneo de Jesus de Nazaré, repassa 
parte de sua infância com a intenção 
de colocá-la toda por escrito. Lembra 
quando conheceu a Jesus e o que dele 
aprendeu. Faz uma análise dos fatos 
acontecidos durante aquele tempo e 
até sua atualidade, e ainda dá sua 
opinião a respeito. Oferece um retrato 
de Jesus homem, segundo sua visão e 
com olhar crítico, e ao mesmo tempo 
mostra qual era, possivelmente, o pen-

samento de muitos homens e mulheres 
da época.

Terminada a representação, será pro-
posto um diálogo e uma reflexão sobre 
a obra, entre os presentes e o intér-
prete.
Responsável pela atividade:
Albert López Vivancos - Roteirista, ator 
e diretor
Data de realização: 16, 17 e 18 de 
agosto.
Lugar: Colégio Marista Chamberi, Ma-
drid.
Horário: das 16h às 17h30.
Capacidade máxima: 500 pessoas.

5 - Festivais maristas:

A.-Concerto do “Kairoi”
Data de realização: terça-feira 16 de 
agosto.
Lugar: Colégio marista ‘San José del 
Parque’, Madrid.
Hora: 21h30.
Capacidade máxima: 2000 pessoas.

B - Festival marista

Data de realização: quarta-feira, 17 de 
agosto.
Lugar: Colégio marista ‘San José del 
Parque’, Madrid.
Hora: 21h30
Capacidade máxima: 2000 pessoas
Apresentado por grupos de peregrinos 
maristas, participantes da JMJ.
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Agenda da Jornada Mundial
da Juventud 

Madrid 2011 | 16-21 de agosto 

terça-feira 16 

08:00 Chegada a Madrid Desde a pri-
meira hora da manhã, os peregrinos e 
grupos inscritos na JMJ poderão recolher 
as acreditações e mochilas nos lugares 
indicados pela organização. 

20:00 Missa de Inauguração JMJ A Jor-
nada Mundial tem início às 20:00h com 
uma Missa na praça de Cibeles de Ma-
drid, presidida pelo arcebispo de Madrid 
e celebrada pelos Bispos e Sacerdotes 
que participam nas JMJ. 

Quarta-feira 17 

10:00 Catequeses dos Bispos Os partici-
pantes nas JMJ, organizados por grupos 
linguísticos, terão sessões de cateque-
ses com Bispos vindos de todo o mun-
do. As sessões terão lugar nas Igrejas, 
Colégios, Auditórios e Polidesportivos 
de Madrid. 

Quinta-feira 18 

10:00 Catequeses dos Bispos Os partici-
pantes nas JMJ, organizados por grupos 
linguísticos, terão sessões de cateque-
ses com Bispos vindos de todo o mun-
do. As sessões terão lugar nas Igrejas, 
Colégios, Auditórios e Polidesportivos 
de Madrid. 

12:00 Chegada do Papa ao Aeroporto de 
Barajas. Cerimónia de boas-vindas no 
pavilhão do Estado. 

12:40 Entrada do Papa em Madrid Per-
curso de entrada na cidade em papamó-
vel e chegada à Nunciatura. 

16:00 Recepção ao Papa Acolhimento / 
Recepção ao Papa. 

19:30 Cerimónia de boas- vindas dos 

jovens em Cibeles Na praça da indepen-
dência cruzará a Porta de Alcalá com 
jovens dos cinco continentes. Depois, 
subirá ao papamóvel, que o levará até à 
praça Cibeles. 

sexta-feira 19 

10:00 Catequeses dos Bispos Os partici-
pantes nas JMJ, organizados por grupos 
linguísticos, terão sessões de cateque-
ses com Bispos vindos de todo o mun-
do. As sessões terão lugar nas Igrejas, 
Colégios, Auditórios e Polidesportivos 
de Madrid. 

11:30 Encontro do Papa no mosteiro 
de El Escorial Com religiosas jovens 
no Pátio de los Reys do Mosteiro de El 
Escorial.(Acreditação especial é exigido) 

12:00 Encontro do Papa no mosteiro de 
El Escorial 

Encontro com 1.000 professores univer-
sitários jovens, na Basílica. (Acreditação 
especial é exigido) 

19:30 Vía crucis Catorze etapas da Se-
mana Santa Espanhola, vindas de vários 
pontos da Península, sairão em procis-
são pelas ruas de Madrid em torno da 
praça de Cibeles. 

sábado 20 

10:00 Missa para seminaristas na cate-
dral de la Almudena. 

16:00 Acto preparatório em “Quatro 
Ventos” Os jovens irão chegando pouco 
a pouco ao aeródromo e ocupando os 
seus postos. No entanto, no local vai 
realizar-se varias actividades (testemu-
nhos de jovens, actuações musicais, 
orações à Virgem, etc), para preparar a 
Vigília. 

19:40 Visita à Fundação Instituto São 
José Centro de acolhimento a pessoas 
com deficiência da Ordem Hospitaleira 
de São João de Deus. 

20:00 Vigília com o Papa Às 20:00 (hora 
provisória), o Papa chegará ao aeródro-
mo de “Quatro Ventos”, e começará a 
adoração eucarística. Está previsto um 
discurso do Santo Padre. 

20:30 Vigília com o Papa Os jovens 
encontrar-se-ão com o Santo Padre no 
aeródromo de Cuatro Vientos 

23:00 Noite em “Quatro Ventos” Os 
participantes nas JMJ, passarão a noite 
no aeródromo de “Quatro Ventos”. Pa-
ra quem quiser, haverá varias barracas 
donde se poderá adorar ao Santíssimo 
Sacramento. 

Domingo 21 

09:00 Chegada do Papa a Cuatro Vientos 

09:30 Missa de Envio das JMJ O Papa ce-
lebrará a Missa com milhares de Bispos 
e sacerdotes e vai dirigir-se aos jovens, 
para os enviar ao mundo testemunhar 
a sua fé, como fez Deus com os seus 
Apóstolos. No fim da Missa, o Santo Pa-
dre anunciará o lugar onde se celebrará 
a seguinte edição das Jornadas Mundiais 
da Juventude. Al final de la Misa conclu-
siva, el Santo Padre anunciará el lugar 
donde se celebrará la siguiente edición 
de la Jornada Mundial de la Juventud. 

17:30 Encontro do Papa com voluntá-
rios Bento XVI terá um breve encontro 
com os voluntários da JMJ no recinto de 
exposições IFEMA. 

18:30 Despedida do Papa Realizar-se-á 
uma breve despedida oficial ao Santo 
Padre no aeroporto de Barajas.


