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Em Roma, o Jubileu dos Coros
2016-10-18-pcpne

Esperadas em Roma mais de 10.000 pessoas provenientes de todo o mundo, que de 21 a 23 de
outubro, participarão no Jubileu dos Coros e dos Animadores Litúrgicos.

Mais de 10.000 cantores estão a chegar a Roma, vindos de toda a Itália e de muitos outros países,
para participar no Jubileu dos Coros e dos Animadores Litúrgicos, programado para a Cidade do
Vaticano, de 21 a 23 de outubro.

O evento, organizado pela Nova Opera Onlus e pelo Coro da Diocese de Roma, inicia na sexta-
feira, 21 de outubro, na Aula Paulo VI, com um Congresso de formação sobre o tema: “Cantar a
Misericórdia”. De manhã intervirão Mons. Giudo Marini e Mons. Massimo Palombella, ao passo
que de tarde estarão presentes Mons. Vincenzo De Gregorio e o conhecido artista e teólogo P.
Marko Ivan Rupnik.

Entre as intervenções haverá testemunhos de jovens que fizeram da música um instrumento de
evangelização e de ajuda concreta aos irmãos: Adriano que, tendo estado, no passado, longamente
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internado no Hospital Bambin Gesù, obteve depois o diploma do Conservatório, e hoje leva a música
até aos pequenos doentes do Hospital; Giovanni, proveniente da Turquia e crescido numa família de
religião islâmica, que agora é um irmão salesiano e constrói pontes de esperança através da música.

Sábado, 22 de outubro, todos os participantes se encontrarão com o Santo Padre por ocasião da
Audiência Jubilar, ao passo que, pelas 18.00h, formarão um único grande Coro para um Concerto
na Aula Paulo VI, dedicado à Divina Misericórdia e a São João Paulo II no dia da sua Memória
Litúrgica.

No  Palco da Aula Paulo VI, Mons. Marco Frisina dirigirá a Orquestra Fideles et Amati, o Coro da
Diocese de Roma, as representações de Coros Diocesanos e Paroquiais e um Coro de vozes
brancas, composto por cerca de 150 crianças, num toral de mais de 400 coristas, que liderarão o
canto dos milhares de participantes. O Concerto, que, por motivos de espaço, é reservado somente
às pessoas inscritas no Jubileu, será transmitido integralmente pela TV2000 (canal 28 da DTV
italiana), nessa mesma noite, às 22,40h (hora de Roma: UTC/GMT +2).

O evento de três dias concluirá no domingo, 23 de outubro, com a Peregrinação à Porta Santa e
a Santa Missa na Basílica de São Pedro, presidida por S.E.R. D. Rino Fisichella.

Antes de regressar às suas comunidades diocesanas e paroquiais, as pessoas presentes em Roma
receberão ainda a bênção do Santo Padre, participando na oração do Angelus, na Praça de São
Pedro.

No site oficial www.giubileocorali.com todas as informações e o programa em pormenor.


