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"Nós conhecemos o amor de Deus por nós

e acrediamos no seu amor".
1 JO4,16

BUENOS AIRES - ARGENTINA

S JPII 1 000 000

1987

Por último cortar esta parte do folheto com um tesoura pelo picotado.
Será entregue em Ofertório na Celebração de dia do Batismo do Senhor (12 de Janeiro).

EU SOU AMOR
Tempo de Natal / 29Dez a 12Jan

AMIGOS
III Advento / 15Dez

PAI
IV Advento / 22Dez

Luz Paz de Belém 22Dez

Natal 25Dez

Festa de Reis 5Jan
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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.

II JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE
Na II Jornada Mundial da Juventude, estiveram presentes quase o dobro 
dos jovens presentes em Roma em 1986. Depois da esperança, o amor 
foi o tema escolhido para dar continuidade ao trabalho iniciado em Roma. 
O Papa dirigiu-se aos jovens pedindo que estes além do rosto da 
esperança se tornassem também em testemunho vivo do amor de Deus. 
O tempo que vivemos, o tempo do advento, é  tempo de amor. É o 
momento de renovar o amor, o momento que Deus nos dá para ativar este 
desejo de O acolher e receber nas nossas vidas, mas para isso temos de 
ter o coração disponível par O acolher.
Como as leituras de hoje nos dizem é um tempo de espera e vigilância 
pela espera de Jesus.
Maria e José também tiveram o tempo de preparação para receber Jesus, 
sempre demonstraram um grande amor. Amor é preocupação, é deixar 
tudo pelo outro, é aceitar o próximo como ele é, é crescer, é dar, é 
desculpar.
Jesus, também enquanto adolescente, vive a experiência de ser amado e 
de amar.

“O homem não pode viver sem amor. Ele permanece para si próprio um 
ser incompreensível e a sua vida é destituída de sentido, se não lhe for 
revelado o amor, se ele não se encontra com o amor, se o não experimen-
ta e se o não torna algo seu próprio, se nele não participa vivamente. No 
amor o homem reencontra a grandeza, a dignidade e o valor próprios da 
sua humanidade. “ São João Paulo III

O MEU OLHAR E OS MEUS PROJETOS
Preenche cada um dos espaços acompanhando as diretrizes propostas em 
boletim paroquial.

O MEU OLHAR E OS MEUS PROJETOS
Procura, reza, encontra e sê amor de Deus em cada próximo escrevendo 
neste diário os frutos destes novos atos de amor.

Preenche e entrega este teu diário no ofertório de Batismo do Senhor.

1 de Dezembro a 12 de Janeiro

O AMOR É

FAMÍLIA
I Advento / 1Dez

PRÓXIMO
II Advento / 8Dez

Confissões 7Dez

Cobertor 15Dez


