VIVENCIE O WMOF2018

INSCREVE
-TE
www.worldmeeting2018.ie/tickets AGORA!
A participação em todos os eventos requer um bilhete
de entrada. Alguns eventos são gratuitos, outros não.
Porém, é necessário apresentar bilhetes para todos os
eventos. As inscrições já estão abertas para os eventos
que irão realizar-se de 22 a 24 de agosto (incluindo a
possibilidade de reserva para o Festival das Famílias
e para a Missa de Encerramento). Faça agora a sua
inscrição!

ABERTURA
CONGRESSO

ONDE

Em todas as
dioceses da Irlanda

PREÇO

Evento gratuito

RDS, Ballsbridge Preços no nosso site

FESTIVAL DAS
FAMÍLIAS

A confirmar

MISSA DE
ENCERRAMENTO

A confirmar

Evento gratuito
Evento gratuito

Para os menores de 18 anos, as entradas são gratuitas, mas a
inscrição é obrigatória.
Bilhete de 5 dias para adulto €68 (participação no Congresso de 3 dias
+ Entrada no Festival das Famílias + Entrada na Missa de Encerramento)
Bilhete de 1 dia para adulto €38 (participação de um dia no
Congresso + Entrada opcional para o Festival das Famílias ,
sujeito à disponibilidade no momento da reserva + Entrada para
a Missa de Encerramento).
Concessões disponíveis para pensionistas, não remunerados e
estudantes menores de 18 anos.
OS BILHETES PARA O FESTIVAL DAS FAMÍLIAS E PARA A MISSA
DE ENCERRAMENTO podem, de momento, ser reservados
fazendo a inscrição para o Congresso. A data de reserva para
os bilhetes de um dia para o Festival das Famílias e a Missa de
Encerramento ainda vão ser disponibilizados.
A reserva de lugares está disponível na Internet, no momento da
inscrição, e será feita através do formulário de reserva disponível no
site do WMOF2018.

ORAÇÃO OFICIAL DA FAMÍLIA PARA O
ENCONTRO MUNDIAL DE 2018

ABERTAS AS
INSCRIÇÕES

Deus, nosso Pai,
Somos irmãos e irmãs em Jesus, teu Filho,
Uma família, no Espírito do teu amor.

CELEBRANDO O EVANGELHO DA
FAMÍLIA: ALEGRIA PARA O MUNDO
CATEQUESE
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Abençoa-nos com a alegria do amor.
Faz-nos pacientes e compassivos
Amáveis e generosos,
Acolhendo os que mais precisam.
Ajuda-nos a viver o teu perdão e a tua paz.
Protege todas as famílias com o cuidado do teu amor
Especialmente aqueles por quem rezamos agora:
[Fazemos uma pausa para lembrar, pelo nome, membros da
família e outras pessoas]
Aumenta a nossa fé,
Fortalece a nossa esperança,
Protege-nos com o teu amor,
Faz-nos sempre agradecidos pelo dom da vida que
partilhamos.
Isto te pedimos, por Cristo nosso Senhor, Amén.
Maria, mãe e guia, rogai por nós.
São José, pai e protetor, rogai por nós.
Santos Joaquim e Ana, rogai por nós.
Santos Luís e Zélia Martin, rogai por nós.

WORLD MEETING OF FAMILIES 2018
Holy Cross Diocesan Centre,
Clonliffe Rd., Dublin 3, Ireland.
Tel.: +353 1 567 6800.
Email: info@worldmeeting2018.ie

www.worldmeeting2018.ie

21-26 AGOSTO 2018

AMOR, CASAMENTO E
FAMÍLIA
BOAS NOTÍCIAS PARA O MUNDO ATUAL!

De três em três anos, a Igreja organiza o maior encontro
internacional de famílias do mundo. A Irlanda terá a alegria
de acolher o próximo Encontro Mundial das Famílias, em
nome do Papa Francisco, de 21 a 26 de agosto de 2018! O
nosso país vai receber milhares de famílias e peregrinos do
mundo inteiro num dos maiores eventos do ano.
PARTICIPE! ESTEJA CONNOSCO!

2
3
4
5

Este importante e alegre encontro internacional
será precedido por um período de preparação,
reflexão e catequese. O programa “Amoris: Falemos
de familia! Sejamos familia!” foi elaborado pela
Igreja na Irlanda para ser utilizado pelas famílias,
comunidades e paróquias na Irlanda e em todo o
mundo. www.amoris.ie

ABERTURA NACIONAL

Terça-feira, 21 de agosto de 2018

Realiza-se em todas as diocese da Irlanda.

CONGRESSO DE TRÊS DIAS
De quarta a sexta-feira, 22-24
de agosto de 2018

O programa inclui: palestras, workshops,
testemunhos e debates; um programa interessante
para os jovens, além de atividades atraentes para as
crianças. O Congresso também inclui a celebração
diária da Eucaristia, momentos de oração,
exposições, eventos culturais e apresentações
musicais. Local: RDS, Dublin.

FESTIVAL DAS FAMÍLIAS
Sábado, 25 de agosto de 2018

Este evento será um concerto especial num
ambiente de oração e alegria, no qual histórias
pessoais de fé serão partilhadas por famílias que
representam os cinco continents do mundo.

MISSA DE ENCERRAMENTO
Domingo 26 de agosto de 2018

A Missa de Encerramento vai reunir milhares de
pessoas da Irlanda e de todo o mundo.

PROGRAMA DE EVENTOS
EM RESUMO

Falemos de família, sejamos família!
www.worldmeeting2018.ie/amoris

Oração da manhã
Oração da manhã

SEXTA-FEIRA,
24 de AGOSTO

Oração da manhã

Um programa infantil especial ocorrerá em simultaneo ao dos
adultos e jovens, abrangendo crianças dos 4 aos 12 anos. Os pais
poderão deixar os seus filhos no programa infantil com uma equipa
devidamente preparada ou ficar com eles durante essas atividades
emocionantes e interativas elaboradas especialmente para eles.

QUINTA-FEIRA,
23 de AGOSTO

Abertura do WMOF2018 em toda a Irlanda - (a confirmar)

Pequeno-almoço &
Palestra de negócios

E PARA OS JOVENS E CRIANÇAS?
Os jovens e as crianças podem ter também uma experiência de fé
no WMOF2018! Durante os dias do congresso (de 22 a 24 de agosto)
e em simultâneo ao programa dos adultos, os jovens maiores de 13
anos, poderão participar num programa empolgante e exclusivo,
compartilhando e fortalecendo a sua fé com outros jovens do
mundo inteiro.

Abertas as Inscrições

TERÇA-FEIRA,
21 de AGOSTO

QUARTA-FEIRA,
22 de AGOSTO

Painel da
Sessão &
Workshops

Painel da
Sessão &
Workshops

Programa infantil

Almoço

Programa para os jovens

Discurso principal
Testemunho
Celebração da Santa Missa

Painel da
Sessão &
Workshops
Crianças
Jovens

Exposição
Painel da
Sessão &
Workshops

Painel da
Sessão &
Workshops

Programa infantil

Almoço

Programa para os jovens

Discurso principal
Testemunho
Celebração da Santa Missa

Painel da
Sessão &
Workshops
Crianças
Jovens

Exposição
Painel da
Sessão &
Workshops

Painel da
Sessão &
Workshops

Programa infantil

Falemos de família, sejamos família!

Almoço

Programa para os jovens

Discurso principal
Testemunho
Conclusão
Celebração da Santa Missa

Reunião
de vigília

Exposição
Festival das Famílias
(a confirmar)

SÁBADO,
25 de AGOSTO
DOMINGO,
26 de AGOSTO

19:00

Abertas as Inscrições

Pequeno-almoço &
Palestra de negócios

O programa abrange um diálogo na paróquia dividido em seis
partes, atividades práticas na família e na paróquia, e uma série
de recursos multimedia disponíveis via Internet, que incluem
uma série de TV e animações virtuais. Este programa vai decorrer
em todas as dioceses da Irlanda, estando também disponível
online.

12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

11:00

SEGUNDA-FEIRA,
20 de AGOSTO

Pequeno-almoço &
Palestra de negócios

Este programa é uma resposta ao convite do Papa Francisco para
refletir sobre o amor, o casamento e a família em preparação ao
Encontro Mundial de Famílias 2018. É uma viagem empolgante e
interativa que visa refletir sobre as esperanças e os sonhos para a
Família, sendo também uma oportunidade para conversar sobre
as alegrias e desafios da vida familiar moderna.

07:00 08:00 09:00 10:00

*Sujeito a alteração

Missa de Encerramento
(a confirmar)

VENHA À IRLANDA
Em 2018, o Encontro Mundial das Familias vai realizar-se em
Dublin, Irlanda, cidade famosa pela longa tradição cristã e
caloroso acolhimento. Dublin tem um dos aeroportos mais
movimentados na Europa, recebendo voos de mais de 179
destinos internacionais. Dublin também pode ser alcançada por
mar partindo de França ou do Reino Unido em ferries modernos,
equipados com tecnologias de ponta.
Dispondo de alojamentos para agradar todos os gostos e
orçamentos, Dublin oferece alternativas em hotéis de 3, 4 e 5
estrelas, para além de disponibilizar hospedagem em casas que
oferecem quarto e pequeno-almoço para os que desejarem viver
a experiência num lar irlandês.
Com sua arquitetura e história singulares, seu património e cultura,
Dublin tem atrações para todas as idades. Dublin é uma cidade
compacta que acolhe as famílias, que possibilita caminhadas
e é um centro de intensa actividade comercial e artistica, onde
prima a criatividade e inspiração, música, literatura, teatro,
pintura e escultura. É uma capital verdadeiramente cosmopolita
e conta com uma mistura fascinante de monumentos históricos
como castelos, criptas medievais, teatros, casas Georgianas e
edifícios Victorianos. A uma curta distância da cidade, existe uma
paisagem deslumbrante. Litoral e interior encontram-se num
cenário de mar e de montanha incomparável.
A Ilha Esmeralda está à sua espera: a terra do trevo, de santos e
eruditos, de histórias incríveis do passado e de um presente vivo
e festivo, de paisagens selvagens e de aventuras a descobrir.
Durante séculos, missionários irlandeses viajaram pelo mundo
proclamando a alegria do Evangelho. Agora, estamos ansiosos
por dar as boas-vindas a pessoas que virão de todos os cantos
do mundo para o Encontro Mundial de Famílias de 2018.

