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de 23 a 31 Janeiro 2021 

 

Agradeçamos! Exultemos! 

E acolhamos plenamente todas as graças  

que o Esposo quer derramar sobre a sua Igreja hoje 

 

 

Jerusalém, 15 de Outubro de 2019 

 

Às virgens consagradas de todas as nações e aos seus Bispos, 

A Ordo Virginum celebrará em Roma, a 31 de Maio de 2020, o 50º  aniversário da promulgação do novo 
Ritual da consagração das virgens.  

No seguimento deste Jubileu, as virgens consagradas e os seus Bispos são convidados a “subir a 
Jerusalém” (Sl. 122), para viver um retiro-peregrinação em ação de graças pelos 50 anos desta 
realidade da Igreja nova e antiga em expansão, com o tema Mistério da Aliança: da Tenda do Encontro 
(Êxodo) à Jerusalém Celeste (Apocalipse). 

• Todos os dias: tempos de oração em lugares privilegiados1, para juntas recebermos os desejos 
do Coração do Esposo para a Igreja do nosso tempo, e para nos deixarmos interpelar e renovar 
nas nossas respetivas vocações. 

• Lugares: depois de um tempo no deserto permaneceremos em Jerusalém. 

• Durante este retiro: será dada particular atenção à Liturgia e à Palavra de Deus; haverá tempos 
de ensinamentos, de silêncio… e de festa! 

 

Este projeto, recebido na oração por cinco virgens consagradas francesas, vem na esteira dos Encontros 
Internacionais da l’Ordo virginum começados por Renée de Tryon-Montalembert (Paris) que muito 
contribuiu para o renascimento da l’Ordo virginum.  

Mgr Pierbattista Pizzaballa (administrador apostólico da diocese de Jerusalém) encoraja esta iniciativa 
(cf. Carta anexa). 

Exultemos juntas! Contamos com o vosso entusiasmo e ajuda para levar este projeto a bom termo. 
Agradecemos a difusão deste convite o mais rápido e amplamente possível! Esperamos poder ser 500 
participantes. 

Fraternamente,  

A equipa Jubilate2 : Agnès Staes (ov Arras), Edith-Marie Dubrulle (ov Paris),  
Agnès de l’Eprevier (ov Autun), Christel Koehler (ov Paris), Geneviève Lecoq (ov Lyon) 

 

Duas possibilidades para viver este tempo: estando em Israel ou rezando com o livro do peregrino em 
comunhão com as que lá se encontrarem. 
Organização material: Obrat-Tours d’Israel www  
Inscrições e programa detalhado: www.voir-entendre-decouvrir.org  
Datas das inscrições: de 1 de novembro 2019 a 15 de agosto 2020 

 
1 Uma proposta de peregrinação complementar será possível para pequenos grupos que desejem organizar-se para irem 
depois descobrir outros lugares não contemplados neste retiro-peregrinação. 

      2 Contacto em Jerusalém: Agnès Staes - 1 Caspi St, Appt. 3 - 93554 Jerusalém – Israel – Mail: 2021jubilate@gmail.com 


