
Lisboa, 7 de Junho de 2016

Caros Pioneiros e respetivos pais,

venho ao vosso encontro para apresentar e esclarecer o programa de actividades neste pró-
ximo Verão.

Como bem sabem, este ano está marcado pela Jornada Mundial da Juventude que se rea-
lizará em Cracóvia, na Polónia, nos últimos dias de Julho. O encontro com jovens de todo o 
mundo em torno ao Santo Padre, o Papa Francisco, será, sem dúvida alguma, uma experiên-
cia de fé marcante para todos aqueles que puderem participar. Já estamos organizados com 
um programa aliciante para todos aqueles que puderem e quiserem partir numa aventura 
pela Europa, passando e desfrutando o lugar de Schoenstatt onde está o centro do nosso 
Movimento. Podem encontrar informações no site porta-da-europa.schoentatt.pt.

Antes de mais é importante referir que a falta de dinheiro não é argumento para não parti-
cipar! Confiados na Providência divina, graças a Deus, o dinheiro nunca nos faltou. Estamos 
organizados como uma família onde podemos apoiar todos aqueles que o necessitem. A JMJ 
é um evento que não ocorre todos os anos e, menos ainda, na Europa. Apesar de a Polónia 
estar na outra ponta da Europa, participar na JMJ não é uma coisa impossível. Ao contrário, 
é um testemunho de fé para o nosso Continente ao qual não devemos faltar! É por isso que 
juntaremos esforços para reunir recursos no sentido de que participem todos aqueles que 
assim o desejarem! Há muitas formas de juntar dinheiro… mas para poder participar só há 
uma realmente importante: decidir-se interiormente! Sabemos que a decisão custa quando 
o dinheiro não é muito, mas como numa autêntica família, com um coração simples, temos 
que deixar-nos apoiar pela solidariedade daqueles que têm agora a possibilidade de ajudar. 
Por isso, é importante reafirmar que vai à JMJ quem quiser, independentemente daquilo 
que puder pagar pela viagem. Cada um fará as suas contas à vida e dirá aquilo com que pode 
contribuir para os custos da viagem. O montante de 750 € é uma mera referência do que a 
viagem deveria custar. Volto a reafirmar: cada um paga o que puder!

Mesmo assim, há muita gente que não tem a disponibilidade de tempo para uma viagem 
tão comprida. A nossa primeira intenção era fazer o tradicional Acampamento do Ramo dos 
Pioneiros em Schoenstatt, no contexto da nossa participação na JMJ, mas percebemos que 
isso se tornaria uma realidade para poucos. Seria uma pena não juntar o Ramo neste Verão 
para cultivar a nossa espiritualidade e aprofundar a amizade. Sendo assim, decidimos fazer 
o Acampamento na Quinta de São Francisco de 21 a 25 de Julho nos moldes de sempre 
(apenas um dia mais curto). A data foi pensada para que os Pioneiros que quiserem tenham 
ainda a oportunidade de participar na JMJ.

+ Pioneiro de Schoenstatt, Missionário da Alegria + 
+ Rainha da Unidade, do Cenáculo para a Missão! +



Assim sendo, vamos partir para Cracóvia no dia 26 de Julho, logo após o Acampamento. 
Vamos viajar de avião até Berlim e a partir daí tomaremos um autocarro ou viajaremos num 
carro alugado até Cracóvia. Vamos criar uma logística ad hoc de acordo com o número de 
pessoas que se inscreverem. Para já, o mais relevante é comprar o bilhete de avião até Ber-
lim, mas só de ida. Contamos com que nos próximos dias saberemos ao certo se dispomos 
de lugares para o regresso nos autocarros do nosso grupo que parte de Lisboa no dia 18 de 
Julho e regressa no dia 2 de Agosto. A propósito e como é óbvio, em Cracóvia juntar-nos-
-emos ao nosso grupo da Juventude Masculina e aos outros jovens de Schoenstatt do mundo 
inteiro.

Para já é impossível saber ao certo o preço e o resto dos pormenores logísticos deste novo 
programa, mas, como os vôos mudam de preço rapidamente, o mais importante é, como já 
disse, comprar o bilhete de ida até Berlim no dia 26 de Julho. A única garantia que posso dar 
é que o preço do Acampamento e a viagem a Cracóvia combinados não vai exceder os 750 €. 
De qualquer modo, como já expliquei, o dinheiro não importa. Basta querer ir!

Neste momento, cada um deve inscrever-se na peregrinação a Cracóvia usando a ficha de 
inscrição já disponível e também no Acampamento (inscrições em breve). Com aqueles que 
estiverem inscritos e com bilhete de avião comprado, poderemos organizar ao certo o resto 
da logística da viagem a Cracóvia.

Estou inteiramente à vossa disposição para esclarecimentos sabendo que esta é uma situa-
ção especial na organização da nossa participação na JMJ criada por força de circunstâncias 
extraordinárias. Confiamos que tanto o Acampamento como a JMJ vão ser momentos de 
graças e vale a pena o esforço de adaptar-nos à realidade que se foi impondo sem deixar de 
lado nenhum dos dois momentos.

Muito obrigado pela vossa compreensão!

Unidos em Jesus e Maria,

P. Tiago


