RIO IN DOURO
Realizou-se no passado fim-de-semana, em simultâneo com as Jornadas Mundiais da
Juventude, que este ano se passaram no Rio de
Janeiro, o Rio in Douro.
Foi um evento que juntou mais de 2000 jovens de
norte a sul de Portugal, com uma forte presença dos
jovens do Porto, já que se realizou na praia do
Cabedelo.
A Paróquia da Areosa também esteve presente no
Rio in Douro e esta aventura começou sábado de
manhã na Sé do Porto. (foto 1)
Após uma caminhada desde a Sé,
passando pela ponte Luís I, cais de Gaia
(foto 2) e Afurada, bem abençoados pela
chuva, os jovens chegaram ao recinto do
Rio in Douro. (foto 3)

O almoço foi partilhado entre os jovens
claretianos (Areosa, Pedroso, Colégio dos
Carvalhos) (foto 4) e o início da tarde foi
preenchido com vários workshops.

Após esse momento de aprendizagem os jovens caminharam até à praia para fazer, nos
seus grupos, a oração da tarde (foto 5). Houve ainda a oportunidade de fazerem a

reconciliação, com vários padres que também se deslocaram para a praia, e de deixarem
uma pequena oração numa cruz (foto 6).
Após o jantar (foto 7) a animação foi muita,
com
a
atuação
da
Tunífica
(https://www.facebook.com/TunificaMafam
ude?fref=ts), a única tuna católica do país,
que através de músicas originais, católicas e
populares animou todos os jovens e com a
atuação
da
Banda
Missio
(https://www.facebook.com/banda.missio?f
ref=ts), uma banda pop rock de inspiração
cristã bem conhecida dos jovens católicos.

A noite terminou com uma vigília de
oração que acabou já passava das 2h00.
Devido às ameaças de chuva, o plano
inicial de os jovens passarem a noite ao
relento foi alterado e, bem apertadinhos,
arranjou-se lugar abrigado para todos nas
várias tendas disponíveis no local e até no palco.
O segundo dia deste evento começou bem cedo (7h00) e após o pequeno-almoço foram
dadas várias sessões de catequese por
quatro bispos.
O ponto alto deste encontro aconteceu às
12h00, na eucaristia e durante a tarde houve
tempo para mais animação, com flashmob e
ligação em direto ao Rio de Janeiro para
ouvir as últimas palavras do Papa nestas
Jornadas.
E com o “Cristo Redentor” lá no alto (foto
8) cada jovem foi convidado a embarcar…
sem medo para servir (foto 9).

