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pelo Papa Francisco
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Celebração do Jubileu dos Sacerdotes em Roma e

Retiro Espiritual pregado pelo Papa Francesco

Por ocasião do Jubileu da Misericórdia, os sacerdotes e os seminaristas provenientes de todo o
mundo foram convidados a realizar uma peregrinação a Roma, para participar num Grande Evento a
eles dedicado. O Jubileu dos Sacerdotes (aberto também aos seminaristas), decorrerá em Roma,
de quarta-feira, 1 de junho, até sexta-feira, 3 de junho de 2016.

Durante este encontro internacional, um dia será dedicado a um retiro espiritual, durante o qual
o Papa Francisco conduzirá três meditações sobre o tema: "O sacerdote come ministro da
Misericórdia". Já durante o seu primeiro Angelus, o Santo Padre tinha recordado a todos que
Deus nunca se cansa de perdoar. Estas palavras são um claro convite aos sacerdotes, para não
se cansarem de dispensar com fé a Misericórdia de Deus, tanto no sacramento como na vida
quotidiana.

O programa do Jubileu dos Sacerdotes, que concluirá com a Santa Missa, concelebrada por
todos os sacerdotes presentes e presidida pelo Santo Padre, no dia do 160° Aniversário da
Instituição da festa do Sagrado Coração de Jesus, na Praça de São Pedro, dará a oportunidade
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aos sacerdotes e aos seminaristas de refletir e meditar juntos sobre a Palavra de Deus, de adorar
o Santíssimo Sacramento, de receber o Sacramento da Penitência e da Reconciliação e de realizar
uma peregrinação atravessando a Porta Santa da Basílica de São Pedro.

De momento, estamos a organizar os grupos linguísticos em italiano, inglês e espanhol. Aos
participantes será pedido, se possível, que contribuam com € 10 para nos ajudar a suportar os
custos do evento.

As inscrições encerram a 31 de março de 2016.

Esperamos que sejam numerosos neste grande evento jubilar!


