Caros Jovens!
DESAFIO: FAZ MISSÃO - RUMO À JORNADA MUNDAL DA JUVENTUDE LISBOA 2023
A Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 coloca Portugal no centro da Igreja Jovem do
mundo inteiro e coloca cada um de nós na direcção de Jesus, caminhantes como Maria, alegres,
orantes e missionários do nosso tempo.
A Missão do Jovem em Cristo Vivo, é o resultado da sua força e energia e da capacidade de
reconhecer essa amizade permanente com Jesus, na oração reforçada, na missão realizada. A
preparação para a JMJ é sempre um caminho de missão que se inicia antes, se reforça na
experiência dessa vivência e não termina nunca, passando para lá desse marco temporal,
entrando no ADN de cada jovem, de cada cristão, de cada família. Queremos pois, em conjunto,
anunciar a JMJ Lisboa 2023 como o mais inesquecível encontro de juventude de todos os
tempos, envolvendo os jovens e mobilizando as suas comunidades. O encontro é alegria e festa
e a descoberta dessa felicidade leva-nos a fazer missão.
Convido todos os jovens para que nos dias 28 e 29 de novembro aceitem o desafio FAZ MISSÃO,
e que desenvolvam missões, levando aos outros esperança e alegria, participando num
acontecimento nacional simultâneo. Nesses dias, escolhe a missão que queres realizar, veste a
tua t-shirt JMJ Lisboa 2023, tira uma foto, partilha nas tuas redes através de #lisboa2023 e envia
para as redes sociais da JMJ Lisboa 2023, através do WhatsApp (912 593 144) ou do email
(comunicacao@lisboa2023.org), indicando o teu nome, localidade e uma breve descrição do
que realizaste.
Cada missão poderá ser o que entendas que ela seja, nunca esquecendo que o nosso objectivo
é ajudar alguém dando-lhe apoio e levando-lhe alegria e esperança. Não esqueças ainda de que
deverás cumprir todas as regras de segurança, higiene e saúde, por conta do combate à
pandemia por COVID´19, conforme orientação das autoridades competentes.
Como queremos estar juntos e estar sempre mais próximos, apesar do afastamento físico que
temos que respeitar, no dia 27 de novembro, através das redes sociais, todos poderão participar
numa vigília de oração com adoração do Santíssimo, transmitida a partir da Igreja de S.
Francisco, dinamizada pela Pastoral Juvenil de Évora. Com esta celebração, preparamos o fimde-semana de missão, fazemos caminho rumo a Lisboa 2023.
Faz Missão porque “Maria levantou-se e partiu apressadamente” (LC1, 39), e é esse o convite
que fazemos a todos de levar Jesus aos outros, com o mesmo espírito de caridade e fraternidade
de Maria, nossa doce Mãe.
Um abraço em Cristo Vivo
D. Francisco Senra Coelho

