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4726. Evangelho de 5ª feira (18-07-2013) - Ex 3, 13-20; Sl 104; Mt 11, 28-30 - Jesus tomou a palavra e
disse: “Vinde a mim todos vós que estais cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos
darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de
coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve”.
Recadinho: - Jesus se mostra sempre atencioso e carinhoso para com seus ouvintes. Procuro imitá-lo? Minha alegria de viver é contagiante? - Procuro buscar descanso em Deus? - Quando acho que meu
fardo é pesado demais, que atitudes tomo? - Será que imagino que ao rezar Deus vai tirar os problemas
de minha vida ou simplesmente vai me dar um incentivo para prosseguir no caminho de Fé?
4727. Jornada da Juventude Rio-2013: Temas de catequese - Mais de 250 bispos de diferentes
nacionalidades darão palestras sobre o tema da Jornada Mundial no Rio de Janeiro, durante as três
catequeses que estão programadas para o período das 9 às 13h, encerrando com Missa presidida pelo
bispo. Os temas, selecionados pelo Conselho Pontifício para os Leigos, são: “Sede de esperança, sede
de Deus” (24 de julho); “Ser discípulo de Cristo” (25 de julho) e “Seja missionário: vá!” (26 de julho).
4728. Jornada da Juventude Rio-2013: Festivais - Mais de 600 atividades gratuitas estão confirmadas e
se realizarão em várias regiões do Rio de Janeiro na Jornada da Juventude. Haverá 45 exposições em
diferentes espaços. Dentre elas, destaca-se “A Herança do Sagrado”, que apresenta mais de 100 obras
do Museu do Vaticano e de outros importantes museus italianos. Há ainda “Motoqueiros pela vida”,
“Antonio Gaudi - Os dias da criação”, “Corcovado: o redentor e uma oração”, “Oratórios Brasileiros Objetos de Arte e Fé”, “Os Santeiros Populares Paulistas em visita a Niterói”, “Surf, juventude e vida”
e muitas mais. Serão 19 espaços, onde 158 bandas realizarão 362 apresentações. Haverá também três
grandes festivais, já tradicionais no Brasil, como o Halleluya, o Hallel e o PHN. Palcos funcionarão em
Niterói, Nilópolis e São João de Meriti, com apresentações de grupos de países como Uganda,
Emirados Árabes Unidos, Jamaica, Peru, Costa Rica, Malawi, Argentina, EUA e Alemanha.
4729. Jornada da Juventude Rio-2013: Turismo religioso e Artes cênicas - Os Itinerários da Fé
constarão de visitas guiadas a 34 igrejas da cidade do Rio de Janeiro. As caminhadas em trilhas serão
coordenadas pelos escoteiros e os pontos turísticos terão programação especial, de modo particular no
Corcovado e Pão de Açúcar. Mais de 15 nacionalidades, num total de 59 grupos selecionados,
apresentarão teatro e dança. Haverá 200 atividades de cinema com 150 projeções, três pré-estreias
internacionais, três concertos de trilhas sonoras e três encontros especiais de “Cinema+Fé”, além de
oito apresentações mundiais de festivais de curtas e a apresentação exclusiva do trailer do filme
“Noah”, superprodução com Russel Crowe no papel de Noé.
4730. Jornada da Juventude Rio-2013: o maior “flash mob” do mundo - No dia 28 de julho de 2013, às
9h30, os jovens do mundo inteiro dançarão juntos para homenagear o Papa Francisco e toda a Igreja,
no Campus Fidei, em Guaratiba, no Rio de Janeiro. O desafio é fazer deste o maior “flash mob” do
mundo. A coreografia é da bailarina carioca Gláucia Geraldo. A canção "Francisco" faz parte da
programação do Show do Futuro. O objetivo é “mostrar que juntos os jovens conseguem falar ao
mundo, mostrar a unidade, que nós pensamos juntos”, destacou o diretor artístico dos eventos de
Guaratiba, Edson Erdmann. Antes da apresentação oficial para o Papa, haverá quatro ensaios.
Flash mob é uma aglomeração instantânea de pessoas em certo lugar para realizar determinada ação
inusitada previamente combinada através de meios de comunicação social.
4731. Jornada da Juventude Rio-2013: Tenda das Juventudes - Com o objetivo de mobilizar os jovens
presentes na Jornada Mundial para a conscientização e luta em defesa da vida da juventude, diversas
organizações realizarão durante o evento uma espaço de debate e reflexão sobre a realidade juvenil e
políticas públicas para a juventude. Será espaço de acolhida, formação, celebração, partilha, diálogo e
convivência das mais diversas juventudes presentes na Jornada. Com o tema “A juventude quer viver!”,
será representará uma verdadeira tenda, onde todos poderão se aproximar, aconchegar e fazer deste
espaço sua morada.

