A JUVENTUDE GUINEENSE NO ENCONTRO COM O PAPA
A Jornada Mundial da Juventude que teve lugar em Cracóvia (Polónia) de 26 a 31 de
Julho de 2016 com o lema: "Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão
misericórdia” (Mt 5,7), contou com a participação de mais 2 milhões de jovens
católicos, vindos de todas as partes do mundo, entre os quais 28 da Guiné-Bissau.

Na missa do domingo, dia dia 31, no Campus Misericordiae, em Cracóvia, O Papa
convidou os cristãos a ouvirem o que Jesus dissera a Zaqueu, mensagem que também
é dirigida a nós: "'Desce depressa, pois hoje tenho de ficar em tua casa'. Jesus dirige-te
o mesmo convite: 'Hoje tenho de ficar em tua casa'. A JMJ - poderíamos dizer - começa
hoje e continua amanhã, em casa, porque é lá que Jesus te quer encontrar a partir de
agora. O Senhor não quer ficar apenas nesta bela cidade ou em belas recordações, mas
deseja ir a tua casa, habitar a tua vida de cada dia: os estudos e os primeiros anos de
trabalho, as amizades e os afectos, os projectos e os sonhos. Como Lhe agrada que
tudo seja levado a Ele em oração!".
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Na tarde deste domingo (31) a jovem Ednisia António Fernandes, do grupo da JUFRA
da nossa Paroquia, fez um balanço, à equipa do Site Catedralbissau, sobre sua
participação na Jornada, tendo destacado, em primeiro lugar, o seu louvor a Deus pela

oportunidade de estar em Cracóvia junto de Sumo Pontífice e, em tão importante
evento.
Sublinhou a sua participação, no grupo de reflexão dos Franciscanos, ao lado de jovens
de África e da América, onde se discutiu temas como: Franciscanos e a ecologia; a
Justiça e Paz; Meios e Métodos. Encontro de onde saíram importantes recomendações
que vão servir de guia de orientação para acção da juventude Franciscana.
Segundo a nossa entrevistada, na homilia da manhã do dia 31 de agosto, o Papa
Francisco chamou atenção para vários riscos que podem afastar-nos de jesus, como a
falta de crença na misericórdia de Deus, a falta de autoconfiança e de arrependimento.
Saiam do "sofá" e lutem pelo vosso futuro! – Um desafio do Santo Padre aos jovens
presentes no "Campos da Misericórdia", a 15 quilómetros do sul de Cracóvia – realçou
Ednísia Fernandes.
A próxima Jornada Mundial da Juventude (JMJ),terá lugar em 2019, no Panamá Anunciou o Papa Francisco, abençoando e exortando os jovens a serem discípulos da
misericórdia em seus países de origem.
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