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Após retiro de oração que 
aconteceu no último dia 12, 13 e 
14 de abril, o rumo agora é JMJ 
no Rio de Janeiro, animados, 
o Grupo de Jovens RPM – 
Resgatados Pela Misericórdia 
está se preparando para a 
Jornada Mundial da Juventude 
que acontecerá na cidade do 
Rio de Janeiro de 23 a 28 de 
julho de 2013 e tem como lema 
“Ide e fazei discípulos entre 
todas as nações” (Mt 28, 19). 
Os jovens são os protagonistas 
desse grande encontro de fé, 
esperança e unidade. A JMJ 
tem como objetivo principal dar 
a conhecer a todos os jovens 
do mundo a mensagem de 
Cristo e por meio deles, o ‘rosto’ 
jovem de Cristo se mostra ao 

RPM RUMO AO JMJ

Todos estão convidados para viverem um momento sem ig-
ual, juntamente com o Papa e os irmãos, onde certamente 
iremos enriquecer nossos corações, nossas vidas com 
a bênçãos de Deus, o Amor de Maria e a Luz do Espírito 
Santos, sintam-se convidados em especial os jovens, fru-
tos do Amanhã melhor, esperança de um futuro fraterno 
e solidário com muita fé no coração. Além dos jovens do 
RPM outros jovens de Santa Bárbara estarão rumando para 
o Rio de Janeiro, alguns como voluntários. Maiores infor-
mações: www.rio2013.com, também com os jovens do RPM.

CONVITE

A cruz da JMJ ficou conhecida 
por diversos nomes: Cruz do 
Ano Santo, Cruz do Jubileu, 
Cruz da JMJ, Cruz Peregrina, e 
muitos a chamam de Cruz dos 
Jovens porque ela foi entregue 
pelo Papa João Paulo II aos 
jovens para que a levassem 
por todo o mundo, a todos os 
lugares e a todo tempo. A cruz 
de madeira de 3,8 metros foi 
construída e colocada como 
símbolo da fé católica, perto 
do altar principal na Basílica 
de São Pedro durante o Ano 
Santo da Redenção (Semana 
Santa de 1983 à Semana 
Santa de 1984). No final 

SímboloS da JmJ

mundo, além do fato de estar em 
outro país, com seus encantos 
turísticos, a participação na 
Jornada requer um corpo 
preparado para a peregrinação 
e um coração aberto para 
as maravilhas que Deus tem 
reservado para cada um. É 
um momento onde com muita 
animação serão ministradas 
catequeses, testemunhos, 
partilhas, exemplos de amor ao 
próximo e à Igreja, festivais de 
música e atividades culturais. 
O coordenador do Grupo RPM, 
Rodrigo Stefanel, é um momento 
de muita expectativa, os jovens 
esperam esse encontro onde, 
v ivenciaremos real idades 
próximas a nossa e também 
conviveremos com outras e 

dessa forma poderemos trocar 
experiências, será também 
muito propício para exercitar 
nossa fé. E creio que como 
nós, os jovens brasi leiros 
querem que o papa Francisco 
sinta-se muito acolhido pelos 
jovens do mundo inteiro e 
receba todo nosso carinho. 
Será um momento de encontro 
de corações que esperam e 
olham para a mesma direção, 
enfim será uma fraternidade na 
diversidade. Disse, ainda que a 
última jornada foi em agosto de 
2011 em Madrid, ela acontece 
de três em três anos e foi um 
sonho que nasceu do coração 
do Papa João Paulo II e cremos 
que do coração de Deus. Para 
ele será um momento único 
e que os jovens que tiverem 
oportunidade, não deve deixar 
passar, afirmou Stefanel.

Ide e fazei discípulos entre todas as nações!  Mt 28, 19. Ao 
anunciar o lema em Madri, o Papa Bento XVI, durante audiência 
geral no dia 24 de agosto, convocou os jovens para essa jornada 
no Brasil com o seguinte dizer: “A Jornada Mundial da Juventude 
em Madrid renovou nos jovens o chamado a serem o fermento 
que faz a massa crescer, levando ao mundo a esperança que 
nasce da fé. Sede generosos ao dar um testemunho de vida 
cristã, especialmente em vista da próxima Jornada no Rio 
de Janeiro”. O Papa Bento XVI chamou de Uma formidável 
experiência de fraternidade, de encontro com o Senhor, de 
partilha e de crescimento na fé, uma verdadeira cascata de 
luz. O Símbolo da jornada é a Cruz, que nossa diocese já a 
recebeu, ocasião que ela peregrinou por cidades da Diocese, e 
o ícone de nossa Senhora, conforme podemos apreciar abaixo:

LEMA DA JORNADA 

daquele ano, depois de fechar 
a Porta Santa, o Papa João 
Paulo II deu essa cruz como 
um símbolo do amor de Cristo 
pela humanidade. Quem a 
recebeu, em nome de toda a 
juventude, foram os jovens do 
Centro Juvenil Internacional 
São Lourenço, em Roma. 
Estas foram às palavras do 
Papa naquela ocasião: “Meus 
queridos jovens, na conclusão 
do Ano Santo, eu confio a 
vocês o sinal deste Ano Jubilar: 
a Cruz de Cristo! Carreguem-
na pelo mundo como um 
símbolo do amor de Cristo 
pela humanidade, e anunciem 

a todos que somente na 
morte e ressurreição de Cristo 
podemos encontrar a salvação 
e a redenção” (Sua Santidade 
João Paulo II, Roma, 22 de 
abril de 1984). O ÍCONE DE 
NOSSA SENHORA Em 2003, 
o Papa João Paulo II deu aos 
jovens um segundo símbolo de 
fé para ser levado pelo mundo, 
acompanhando a cruz da JMJ: 
o ícone de Nossa Senhora, 
“Salus Populi Romani”, uma 
cópia contemporânea de 
um antigo e sagrado ícone 
encontrado na primeira e 
maior basílica para Maria a 
Mãe de Deus, no Ocidente, 
Santa Maria Maior. “Hoje eu 
confio a vocês... o ícone de 
Maria. De agora em diante, ele 
vai acompanhar as Jornadas 
Mundiais da Juventude, junto 
com a cruz. Contemplem a 
sua Mãe! Ele será um sinal da 
presença materna de Maria 
próxima aos jovens que são 
chamados, como o apóstolo 
João, a acolhê-la em suas 
vidas” (Roma, 18ª Jornada 
Mundial da Juventude, 2003). 
(fonte: site oficial da Jornada 
Mundial da Juventude, RPM).


