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Peregr inação ao Túmulo de Pedro dos Seminar istas,  Noviços,  Noviças e de todos os que
estão em caminho vocacional

Desejamos que este Ano susci te,  em cada crente,  o anseio de confessar a fé p lenamente
e com renovada convicção, com conf iança e esperança. Será uma ocasião propícia
também para intensi f icar a celebração da fé na l i turgia,  part icularmente na Eucar ist ia…

Simultaneamente esperamos que o testemunho de vida dos crentes cresça na sua
credibi l idade.

(Bento XVI,  Porta Fidei , 9)

 Durante todo o Ano da fé real izar-se-á em Roma um conjunto de eventos com a
intenção de promover,  universalmente,  os object ivos doo Santo Padre para este grande
ano. Uma das maiores in ic iat ivas previstas é a Peregrinação ao túmulo de Pedro dos
Seminaristas, Noviços, Noviças e de todos os que estão em caminho vocacional.  A
peregr inação ao túmulo de Pedro,  com o tema “Acredito em Ti” ,  terá iníc io no dia 4 de
Julho e terminará no Domingo 7 de Julho 2013 com a Santa Missa presidida pelo Santo
Padre na Praça de São Pedro.

O encontro de jovens, homens e mulheres,  provenientes de todos os cont inentes,  que
estão a responder ao chamamento vocacional ,  será a ocasião para celebrar e testemunhar
com alegr ia o grande valor do serviço na Igreja pela Nova Evangel ização.

Através as vár ias oportunidades que serão oferecidas durante esta Peregr inação para
professar,  celebrar e testemunhar a fé,  todos aqueles que nela part ic iparem poderão
aprofundar a sua relação pessoal  com Jesus Cristo e serão testemunhas, uns para os
outros e para todo o mundo, da grande alegr ia que vem do abandonar-se “nas mãos de
um amor que se exper imenta cada vez maior porque tem a sua or igem em Deus” (Porta
Fidei ,  7) .

 
PROGRAMA
QUINTA-FEIRA 4 DE JULHO

Manhã  Chegada às Comunidades de acolhimento Tarde 15.00 horasVisi ta à Roma
Crist iana (custo adic ional)
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18.30 horas
Encontro dos part ic ipantes na Peregr inação nos jardins do Castel  Sant 'Angelo

19.00 horas

Peregr inação junto ao Sepulcro do Apóstolo Pedro com a Professio Fidei 

SEXTA-FEIRA 5 DE JULHO

Manhã 9.00 horasCatequese por grupos l inguíst icos:  a vocação no ensinamento do
Concí l io12.00 horasCelebração Eucaríst icaTarde 16.00 horas I t inerár ios vocacionais nas
Igrejas dos Santos

Noite 21.00 horasFesta na Praça del  Campidogl io:  anúncio vocacional  e testemunhos 

SÁBADO 6 DE JULHO

Manhã 9.00 horasCelebração do Sacramento da Peni tência Vis i ta l ivre da Cidade9.00
horas

Encontro entre os Rei tores dos Seminár ios Diocesanos e os Formadores/Formadoras para
a Vida Consagrada: o papel  dos Formadores no serviço da Nova Evangel ização

Tarde 16.00 horas

Encontro com o Papa Francisco e os Testemunhos de vocações na Aula Paolo VI18.30
horas

Processão Mariana nos Jardins do Vat icano 

DOMINGO 7 JULHO

Manhã 9.30 horas

Celebração Eucaríst ica conclusiva presidia pelo Santo Padre

 
MODALIDADE DE INSCRIÇÃO
Para part ic ipar na Peregr inação ao Túmulo de Pedro,  dos Seminar istas,  Noviços,  Noviças
e de todos os que estão em caminho vocacional ,  é obr igatór io inscrever-se,  mesmo no
caso da part ic ipação única,  no dia da conclusão de 7 de Julho, com o Santo padre na
Praça de São Pedro.

Todos aqueles que desejam part ic ipar neste Evento devem enviar os Módulos de Inscr ição
de Grupo ou Indiv idual  (a.  b.  c.)  para a SECRETARIA ORGANIZATIVA que tem a sua sede
em Roma, na Via da Conci l iazione 7 ( te l .  0039.06.69896 373 – fax 0039 06 69880513 – E-
mai l  registrat ion@annusf idei .va).

A Secretar ia Organizat iva é responsável  por recolher e registar TODAS AS INSCRIÇÕES.

Todas as inscr ições deverão chegar à Secretar ia Organizat iva até à Quarta-feira 22 MAIO
2013.

É possível  inscrever-se ut i l izando as páginas nas l ínguas seguintes:  ITALIANO, INGLÊS,
ESPANHOL E FRANCÊS
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INSCRIÇÃO
 
É possível  inscrever-se ut i l izando as páginas nas l ínguas seguintes:  ITALIANO, INGLÊS,
ESPANHOL E FRANCÊS

 

registrat ion@annusf idei .va

 

FAX - 0039 06 69880513

 

0039.06.69896 373


