
Encontro do Povo de Deus

Kit de imprensa

 O anúncio do Papa Francisco.
Domingo, 15 de janeiro de 2023, ao fim do Angelus na Praça de São Pedro, o Papa declarou:

“O caminho para a unidade dos cristãos e o caminho de conversão sinodal da Igreja estão
ligados.  Por  isso,  aproveito  esta  oportunidade  para  anunciar  que  a  30  de  setembro
próximo, terá lugar na Praça de São Pedro uma Vigília ecumênica de oração, com a qual
confiaremos a Deus os trabalhos da XVI Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos.
Para os jovens que vierem à Vigília haverá um programa especial durante aquele fim de
semana, organizado pela Comunidade de Taizé. Desde já, convido os irmãos e as irmãs de
todas as confissões cristãs a participarem neste encontro do Povo de Deus.”

  O projeto “Together” em resumo.
Jovens de 18 a 35 anos de vários países europeus e de todas as tradições cristãs são convidados a vir a 
Roma de sexta-feira à noite até domingo à tarde para um fim de semana de partilha. Serão acolhidos pelas 
paróquias e comunidades de Roma e serão alojados pela população local. Para os jovens católicos, este 
evento pode ser vivido em continuidade com a Jornada Mundial da Juventude, que acontecerá em Lisboa 
no início de agosto.

O ponto culminante desse fim de semana de partilha será a vigília ecumênica de oração, em Roma, no dia 
30 de setembro de 2023, com a presença do Papa Francisco e de representantes de várias Igrejas. Aberta a
todo o Povo de Deus, esta oração comunitária incluirá escuta da Palavra de Deus, louvor e intercessão, 
cânticos de Taizé e silêncio – um forte sinal de fraternidade, unidade e paz.
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 A ligação com o Sínodo da Igreja católica.
A vigília ecumênica de oração será celebrada pouco antes da XVI Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos
Bispos sobre o tema: “Para uma Igreja sinodal: comunhão, participação e missão”, que acontecerá de 4 a 
29 de outubro de 2023. Como disse o Papa Francisco no seu anúncio de 15 de janeiro de 2023, esta vigília 
faz parte de um processo sinodal e ecumênico: “O caminho para a unidade dos cristãos e o caminho de 
conversão sinodal da Igreja estão ligados”.

Por outro lado, o Papa Francisco já teve a oportunidade de ressaltar a estreita relação entre sinodalidade e 
ecumenismo durante a audiência com Sua Santidade Mar Awa III (19 de novembro de 2022), quando 
afirmou que “O caminho da sinodalidade [...] é e deve ser ecumênico, assim como o caminho ecumênico é 
sinodal”. Portanto, a presença de líderes de várias Igrejas cristãs nesta vigília ecumênica de oração em 
Roma, que acontece às vésperas da assembleia sinodal, terá um significado sem precedentes.

 A gênese do Projeto.
Em outubro de 2021, o irmão Alois, prior de Taizé, foi convidado a falar na abertura do Sínodo dos Bispos
sobre a sinodalidade, em Roma. Dirigindo-se aos participantes, disse, entre outros: 

“Parece-me desejável que haja, no caminho sinodal, momentos de respiro, como pausas,
para celebrar a unidade já alcançada em Cristo e torná-la visível. (...) Seria possível que um
dia, no decorrer do processo sinodal, não apenas os delegados, mas o povo de Deus, não
só os  católicos,  mas  também os  fiéis  das  várias  Igrejas,  fossem convidados  para  um
grande encontro ecumênico? Pois, pelo Batismo, somos irmãos e irmãs em Cristo, unidos
numa comunhão ainda imperfeita, mas muito real, mesmo quando as questões teológicas
permanecem abertas. (...) Veríamos que, estando unidos em Cristo, promovemos a paz.”

 A razão deste encontro.
Segue um trecho da apresentação do projeto, publicada no site www.together2023.net : 

“Por acaso não é Cristo quem nos chama e nos abre o caminho para caminharmos com
Ele,  como companheiros de  viagem,  junto daqueles  que vivem à margem das nossas
sociedades? Ao longo do caminho, num diálogo que reconcilia,  queremos lembrar que
precisamos  uns  dos  outros,  não  para  sermos  mais  fortes  juntos,  mas  juntos
contribuirmos com a paz na família humana. Em gratidão por esta crescente comunhão,
podemos tirar daí o impulso para enfrentar os desafios de hoje diante das polarizações
que  despedaçam  a  família  humana  e  do  clamor  da  Terra.  No  encontro  e  na  escuta
recíproca, caminhamos juntos como povo de Deus.”
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 Questões práticas.

Quando?

De sexta-feira, 29 de setembro, a domingo, 1º de outubro de 2023.

Onde?

Em Roma e em vários lugares do mundo.

Quem está envolvido na preparaçao?

Até agora, contamos com cerca de cinquenta realidades eclesiais, das mais diversas confissões: 
igrejas e federações eclesiais, comunidades e movimentos, serviços de pastoral juvenil. Tudo isso 
por iniciativa de Taizé e em estreita colaboração com a Secretaria do Sínodo de Roma, o Dicastério 
para a Promoção da Unidade dos Cristãos, o Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, e o 
Vicariato de Roma. A lista de parceiros envolvidos será atualizada regularmente no site do evento: 
www.together2023.net.

Quem pode participar?

A vigília de oração de sábado será aberta a todos. Os jovens de 18 a 35 anos são convidados a vir a 
Roma de sexta à noite a domingo e serão acolhidos pelas paróquias e comunidades cristãs da 
cidade.

Como será a programaçao para os jovens?

✗ Chegada: sexta-feira

Os jovens que participarão durante todo o fim de semana são convidados a chegar na tarde da 
sexta-feira, e receberão uma paróquia de acolhimento e alojamento numa casa.

✗ Sábado de manha

A manhã do sábado 30/09 começa com um programa dividido numa série de “percursos”, que 
permitem encontros e visitas a vários lugares de Roma.

✗ Workshops e mesas redondas

Os participantes serão convidados a participar de workshops, mesas redondas e conversas 
espirituais sobre diversos temas em igrejas de diversas denominações e em outros espaços.

✗ Momento de louvor

Um destaque do fim de semana será o culto em um local central em Roma na tarde do sábado, 
após o qual os participantes caminharão juntos em direção à Praça de São Pedro.

✗ Vigília de oraçao

Esta vigília ecumênica de oração, aberta a todos, acontecerá no sábado à noite na Praça de São 
Pedro, em Roma. Contará com a participação do Papa Francisco e representantes de várias Igrejas.
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 Logo.
A imagem da tenda recorda o versículo de Is 54, 2:

“Alarga o espaço da tua tenda!”

É também um convite para nos unirmos

“numa mesma tenda”.

As silhuetas – um dos elementos do logotipo do Sínodo –
resumem toda a nossa humanidade na sua diversidade de situações de vida, gerações e origens. Evocam o 
povo de Deus a caminho da tenda, espaço de comunhão e lugar da presença de Deus.

 Como participar na preparação?.
Dez grupos de trabalho foram constituídos para acompanhar os diferentes aspectos e desafios da 
preparação. É possível inscrever-se nesses grupos contatando voluntaris@together2023.net.

 Quais são as próximas etapas?.
➢ De 12 a 15 de março de 2023: encontro em Roma dos delegados das diversas realidades eclesiais 

envolvidas, com possibilidade de participação online.

➢ Do final de março a meados de junho de 2023: trabalho da equipe de voluntários in loco em Roma 
para visitar paróquias e comunidades cristãs e avançar nos diversos aspectos logísticos.

 Para mais informações.
• Site oficial do evento: www.together2023.net 

• Facebook / Instagram:  @30Sept2023 | #Together2023

• Twitter:  @Together2023

 Contatos de imprensa.
media  @together2023.net   
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