
 
 
 
 
 
 

 
CONVITE OFICIAL. 

 
CONVITE A ROMA PELA CELEBRAÇÃO  

DOS 175 ANOS DA REDE MUNDIAL DA ORAÇÃO DO PAPA. 
 
 
 
Queridos amigos no Senhor, 
 
Quero enviarvos o convite formal para celebrarmos juntos com o Papa Francisco a Roma, na cidade do 
Vaticano, os 175 anos desse serviço eclesial agora reconhecido como Obra Pontifical. A celebração vai 
acontecer na Solenidade do Sagrado Coração de Jesus, sexta-feira 28 de Junho de 2019, na sala Paolo VI. 
Esse convite inclui também o ramo juvenil, o Movimento Eucarístico Juvenil. 
 
Não é tanto celebrar a fundação do Apostolado da Oração em 1844, um acontecimento do passado, da nossa 
historia. Mas de celebrar o nosso presente como Rede Mundial da Oração do Papa ( o que inclui o MEJ), 175 
anos depois. Queremos celebrar os dez anos do início do processo da recriação, impulsionado pelo Pe Adolfo 
Nicolas SJ, então Superior Geral da Companhia de Jesus, em 2009, e também os cinco anos da aprobação 
deste processo pelo Papa Francisco, em 2014. O nosso compleano nos leva a agradecer ao Senhor pela sua 
fidelidade, ao ver a maneira como Ele continua a actuar hoje como ontém, e para abrirmos ao nosso futuro. 
 
Convidamos todos os que fazem parte da Rede Mundial da Oração do Papa (incluindo o MEJ) para 
participarem ou no seu país ou vindo a Roma. 
 
 
SEXTA-FEIRA 28 DE JUNHO – Solenidade do Sagrado Coração de Jesus. 
 

- Celebração dos 175 anos da Rede Mundial da Oração do Papa (Apostolado da Oração) e encontro 
com o Papa Francisco. Aula Paulo VI – Horário: 10h00 – 12h30. 

- Celebração Eucarística na Igreja romana de Jesus às 19h00 con o Padre Geral da Companhia de Jesus, 
P. Arturo Sosa SJ, e o Director Internacional, Pe Frédéric Fornos SJ. 

 
Queremos que este 28 de Junho de 2019 seja uma ocasião de agradecer ao Senhor para todos os bens 
recebidos nesses anos do processo da recriação. 
 
 
SABADO 29 DE JUNHO – SS Pedro e Paulo apostolos. 
 

- Encontro de todos os directores e coordenadores nacionais do mundo. O Pe Geral estará presente 
por um momento a essa ocasião. Horário : 10h30 – 12h00. 

- Encontro dos jovens, monitores e animadores do Movimento Eucarístico Juvenil. Organização e 
coordenação: MEJ Italia. Horário: 19h00 para adiante. 

 
 
 



 
 
 
Pedimos que cada equipa nacional organize no seu país uma celebração durante esses dias, do modo melhor 
possível, para ficarmos todos unidos na oração e na alegria. Ver os documentos práticos. 
 
Ponhamos esse encontro e celebração nas mãos do Sagrado Coração de Jesus. 
 
Pe Frederic Fornos SJ  
Director Internacional 
 
 
Pe Luis Ramirez SJ - Ir. Lourdes Varguez RJM 
Assistentes Internacionais 


