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"Estai sempre dispostos a dar razão

da vossa esperança".
1 PE 1,15

ROMA - ITÁLIA
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1984O MEU PROJETO
Para os sinais de ausência de esperança que identifiquei escolho

um plano: O que fazer para resolver? Quando? Como? Com quem?
(do meu ponto de vista pessoal ou do meu grupo na comunidade) 

Este projeto deve estar terminado antes de 24 de novembro de modo que
possa entregar os frutos do meu projeto em Ofertório.

Por último cortar esta parte do folheto com um tesoura pelo picotado.
Será entregue em Ofertório na Celebração de Cristo Rei (24 de novembro).

FRUTOS DO PROJETO
Após fazer o que pensei/pensámos (o grupo) o que resultou do

que fiz/fizemos? O que ganhou a comunidade?
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SOBRE AS JORNADAS MUNDIAIS DA JUVENTUDE
Foi em janeiro de 2019, no Panamá, que foi anunciado no final das XV 
Jornadas Mundiais da Juventude que Portugal iria receber este evento em 
Lisboa, em 2022. As Jornadas Mundiais da Juventude, são um evento 
religioso que reúne católicos, em especial jovens, de todo o mundo, de 2 
ou de 3 em 3 anos, numa cidade escolhida pelo Papa, durante aproxima-
damente uma semana, contanto já com 15 edições.
A escolha da cidade da próxima jornada é sempre acompanhada pela 
passagem de um “testemunho” entre o país que organizou e o que irá 
organizar – Cruz Peregrina.  Todas as jornadas são caracterizadas por um 
tema, símbolo e um hino.

I JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE
Entre 1984 a 1986 decorreu a I Jornada Mundial da Juventude, em Roma 
no Domingo de Ramos pela mão do Papa João Paulo II, com o objetivo de 
alcançar novas gerações de católicos levando até eles os ensinamentos 
da Igreja. 

O tema desta primeira jornada foi a Esperança – "Estejam sempre prepa-
rados para testemunhar a esperança que há em vocês". Para nós cristãos 
a esperança vai muito além do que esperança nas coisas do mundo, a 
nossa esperança é Jesus Ressuscitado. Ao olharmos o texto dos Discípu-
los de Emaús (Lc 24, 13-35), que serve de base a estas jornadas, pode-
mos perceber que os discípulos, que se encontravam desmotivados, desi-
ludidos, encontraram em Jesus Ressuscitado a esperança. Jesus Res-
suscitado deu-lhes uma visão de esperança através daquilo que parecia 
ser uma morte humilhante, uma morte de cruz, o fim de tudo, mostrando-
-lhes que Ele é o maior símbolo de esperança sobre o triunfo da morte, 
continuando vivo através dos sacramentos, na nossa oração, no partir do 
pão a cada eucaristia, na igreja, na missão de cada um.
O hino descreve o tema de cada edição do evento, sendo o de Roma 
1984, intitulado por Resta qui com noi (Fica junto a nós) e convida-nos a 
olhar o mundo com Esperança. 

O símbolo destas jornadas ilustra uma cruz com um ramo de oliveira. A 
cruz simboliza a cruz peregrina e a cruz de Cristo como símbolo da nossa 
igreja. As folhas de oliveira representam a esperança e o Domingo de 
Ramos.

O MEU OLHAR 
Identifico sinais de esperança e de ausência de esperança

(do meu ponto de vista pessoal ou do meu grupo na comunidade) 

SINAIS DE
ESPERANÇA

SINAIS DE AUSÊNCIA
DE ESPERANÇA


