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"A oração muda o nosso coração. Nos faz entender melhor como é o nosso Deus”, disse o Papa
Francisco em uma das suas homilias. Isso chega
profundamente em nosso coração considerando
que a oração é um dos elementos mais importantes para realizar a Jornada Mundial da Juventude.
Desde a JMJ em Cracóvia em 2016, se tem implementado um Dia de Oração no qual nos unimos
para rezar pela preparação da JMJ, pelos jovens
do mundo, e especialmente pelos jovens que
participarão da JMJ Panamá 2019.
No Panamá, esse Dia de Oração acontece no dia
22 de cada mês. Nos últimos meses, acrescentamos intenções de oração que incluem aspectos
diferentes da vida cristã, assim como eventos
pelos quais nos reunimos em oração, não
somente no Panamá, mas também em vários
lugares do mundo.

Dia de Oração
A iniciativa do Dia de Oração no
Panamá começou em julho de 2017,
um ano depois do anúncio de que a
próxima JMJ seria em nosso país. A
oração é a força transformadora e a
via direta para conectar-nos com
Deus.
Em Mateus 18:20 diz: “Onde dois ou
três se juntarem por serem meus, aí
estarei eu também." Por isso, em todo
mês escolhemos uma paróquia e um
colégio diferente da Arquidiocese do
Panamá, e convidamos as demais
paróquias e todos que desejam
participar. Lá são realizadas
animações, orações em várias línguas,
testemunhos, exposição do Santíssimo Sacramento, Liturgia Eucarística,
e outras atividades. Desta maneira

nos enchemos do amor de Cristo e
dessa paz que somente podemos
experimentar com Ele.

Por que o dia 22 de cada
mês?
Escolhemos essa data porque no dia
22 de outubro se celebra a festa de
São João Paulo II, patrono e fundador
da JMJ.
A figura de São João Paulo II tem um
papel significativo na Jornada Mundial da Juventude. Foi ele, um dos
primeiros que acreditava na juventude, que começou este encontro,
que depois de 34 versões, chegou à
América Central.

Dia de Oração Internacional

Proximamente vamos rezar por estas
intenções:
• Setembro - #PrayForPeace
• Outubro - #PrayForSickness
• Novembro - #PrayForVictims
• Dezembro - #PrayForVolunteers

Ao longo dos anos, a Jornada Mundial da Juventude se tornou mais tecnológica. Desde o anúncio dessa atividade, pedimos aos internautas que
compartilhem suas intenções com a hashtag
#PrayForWYD. Todo mês, eles têm enviado
pelas redes sociais suas orações e nos têm
contado como estão se preparando para vir nos
visitar no Panamá em janeiro de 2019.
Também convidamos a comunidade internacional para unir-se conosco em oração, com as
intenções que temos preparado todo mês,
iniciando em abril com #PrayForEarth para
comemorar o Dia da Terra. Em maio tivemos
#PrayWithMary com a qual destacamos a
figura da mulher na sociedade. Em junho e julho
rezamos pelos refugiados e os avós, respetivamente. Neste mês de agosto, rezamos pelas
famílias (#PrayForFamily), unindo-nos as
famílias que se reúnem com o Santo Padre na
Irlanda.

Além disso, a equipe Audiovisual da JMJ prepara um vídeo que explica as intenções de cada mês e nos incentiva a seguir rezando por elas.
Podem ver todos os vídeos em nosso canal do Youtube ‘’Jornada
Mundial de la Juventud Panamá 2019’’. E vocês também podem
participar! Podem nos enviar vídeos, fotos e intenções ao e-mail
prayforwyd@panama2019.pa ou às redes sociais
@panama2019

