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Chiara terminou o 
secundário e rumou 
a Portugal para ser 

voluntária no COL
Chiara Kollmeder, de 18 anos, veio da Ale-
manha para servir a JMJ Lisboa 2023 
como voluntária de longa duração. De-
pois de terminar o secundário, a jovem 
alemã viu aqui uma oportunidade de 
“sair da minha zona de conforto e cres-
cer enquanto pessoa”. 
A jovem alemã integra agora a equipa 
do Caminho 23, do Comité Organizador 
Local (COL), estabelecendo contacto 
com as Conferências Episcopais dos 
restantes países neste caminho de pre-
paração para a JMJ Lisboa 2023. 
Depois das experiências com a prepa-
ração de eventos no seu país de origem, 
Chiara Kollmeder procura agora fazer 
parte “do grande evento” que é a Jor-
nada Mundial da Juventude. 
Para a jovem de Munique, esta é, tam-
bém, uma oportunidade para “fortalecer 
a minha vivência ao nível da fé”, já que “é 
muito comovente e motivador ver tantos 
jovens a trabalhar para que a Jornada 
Mundial da Juventude aconteça”.
A sua integração tem sido tranquila, uma 
vez que, conforme conta, “toda a gen-
te está a ser incrível comigo e eu não 
estava à espera disso”. “Tenho sempre 
muita gente a quem recorrer, amigos e 
também colegas”, acrescenta.
Para os voluntários, Chiara Kollmeder 
deixou o seu testemunho, descrevendo 
a sua experiência como “das melhores 
que sempre tive”, e aconselhou todos os 
que estão na dúvida “a juntarem-se a 
esta aventura incrível”. 
Já no que toca aos peregrinos, Chiara 
descreve a fé como sendo alegria e, por 
isso, convida os jovens de todo o mun-
do a virem a Portugal para “sentirem a 
alegria da JMJ Lisboa 2023”. 

Já temos mais de 
200 mil jovens 
inscritos na JMJ
Na data em que se assinala um mês da inscrição 
do Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventu-
de (JMJ Lisboa 2023), o Comité Organizador Local 
(COL) revela que mais de 200 mil jovens de todo o 
mundo já iniciaram a inscrição no maior encontro 
com o Papa, que vai decorrer em Lisboa de 1 a 6 de 
agosto de 2023.
Com representantes de mais de 120 países inscri-
tos, provenientes não só da Europa, mas também 
de África e da América do Norte, Central e do Sul, a 
mobilização destes jovens para a inscrição reflete 
a diversidade de ter peregrinos de todo o mundo a 
participar na JMJ Lisboa 2023.
Da Europa, destaca-se a maior inscrição de jovens 
provenientes de Portugal e Espanha, seguidos de 
Polónia e Itália. No continente Americano, os países 
com maior representatividade são os Estados Uni-

dos da América, o Brasil, o México e o Equador. No 
continente Africano, realça-se a inscrição de jovens 
provenientes de países como Moçambique, Angola 
e Guiné-Bissau, que historicamente têm uma maior 
ligação a Portugal.
Todas as iniciativas da JMJ Lisboa 2023, incluindo 
os eventos centrais com o Papa Francisco, são de 
acesso gratuito para todos. No seguimento do que 
acontece em todas as Jornadas, a inscrição permi-
te que os peregrinos possam ter acesso a diversos 
pacotes, mediante as suas necessidades ao nível de 
serviços, como o alojamento e a alimentação, e em 
função do período que permanecem em Lisboa.
Quem se pretenda inscrever como peregrino, vo-
luntário, para o Festival da Juventude e para a Fei-
ra Vocacional na JMJ Lisboa 2023, poderá fazê-lo 
através do nosso site oficial.
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Vigararias da Caparica  
e do Seixal recebem com 
alegria os Símbolos da JMJ

Os jovens e as comunidades de Se-
túbal continuam o seu caminho de 
preparação para a JMJ Lisboa 2023 
com os Símbolos da Jornada Mun-
dial da Juventude, que levam o es-
pírito deste encontro a cada lugar. 
Depois da festa da juventude no 
Santuário de Cristo Rei em Almada 
(saber mais aqui), na semana de 21 a 
27 de novembro a Cruz Peregrina e o 
ícone de Nossa Senhora Salus Populi 
Romani percorreram as paróquias 
da Vigararia da Caparica e da Viga-
raria do Seixal.
Os Símbolos foram acolhidos, pri-
meiramente, na estação ferroviária 
do Pragal, local de passagem diária 
de milhares de pessoas, que, no dia 

22 de novembro, pode vivenciar um 
pouco do espírito da Jornada Mun-
dial da Juventude. No dia seguinte, 
estiveram ainda na estação fluvial da 
Trafaria. A Costa da Caparica, Sobre-
da, Charneca de Caparica, Vale de 
Figueira e Almada foram também lo-
cais de paragem desta Peregrinação.
Os dias foram marcados pelas visi-
tas a escolas e colégios, à corpora-
ção dos bombeiros, a residências de 
idosos, ao Campus do Monte de Ca-
parica da Universidade NOVA de Lis-
boa e ao Instituto Piaget, bem como 
a várias igrejas da região pertencen-
tes à Vigararia da Caparica.
Os espaços de encontro foram tam-
bém reservados para momentos de 

catequese e oração, com lugar para 
a recitação do Terço, celebração da 
Eucaristia, procissão com os Símbo-
los da JMJ e, ainda, para o sacra-
mento da confissão.
Houve ainda lugar para uma Vigília-
-Concerto, no dia 25 de novembro, 
na Paróquia da Charneca de Capari-
ca, com músicas interpretadas pelos 
grupos de jovens das diversas pa-
róquias. O momento terminou com 
todos os presentes a cantar o hino 

oficial da JMJ Lisboa 2023.
Na noite de domingo, dia 27 de no-
vembro, foi a vez da vigararia do 
Seixal receber a Cruz Peregrina e o 
ícone de Nossa Senhora Salus Populi 
Romani. Durante a madrugada, após 
a chegada dos Símbolos à Vigararia, 
viveu-se, na Paróquia de Nossa Se-
nhora da Conceição, a Via Sacra se-
guida de uma vigília de oração.
Já durante o dia, além do momen-
to de catequese, os Símbolos da 

JMJ seguiram em procissão até ao 
Cais, transportados e acompanha-
dos pelos jovens e pela comunida-
de, de onde partiram então para 
as ruas da Vigararia.
O Padre José Lobato, administra-
dor diocesano de Setúbal, apelou 
a todos para que “não faltemos ao 
convite”, referindo que esta Jorna-
da Mundial da Juventude Lisboa 
2023 “não se destina apenas aos 
jovens, mas ao rejuvenescimento 

de toda a Igreja”.
A Cruz Peregrina e o ícone de Nos-
sa Senhora Salus Populi Romani vão 
continuar a sua peregrinação na Vi-
gararia do Seixal até ao próximo dia 
1 de dezembro, dia de despedida na 
Diocese de Setúbal. Daqui os Símbo-
los seguirão para a Diocese das For-
ças Armadas e de Segurança.
Continua a acompanhar tudo sobre 
a peregrinação dos Símbolos da JMJ 
nas nossas redes sociais.
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A Fundação JMJ Lisboa 2023 assinou um 
protocolo de cooperação com a Associação 
da Hotelaria, Restauração e Similares de 
Portugal (AHRESP) para a criação de uma 
rede de restaurantes, snack-bares e simila-
res que permita garantir a alimentação de 
todos os participantes na JMJ Lisboa 2023.
A cooperação entre a organização que re-
presenta a maioria dos estabelecimentos 
alimentares e a organização da Jornada 
permitirá “dar resposta a todos os peregri-
nos que viajem até Lisboa”. “A nossa res-
ponsabilidade direta serão os peregrinos 
inscritos, que terão de ser alimentados, 
mas temos também uma responsabilidade 
indireta sobre todas as pessoas que, mes-
mo não se inscrevendo, desejem vir até Lis-
boa para participar na Jornada”, afirmou 
D. Américo Aguiar, presidente do Comité 
Organizador Local.

A AHRESP esteve representada ao mais 
alto nível pelo seu presidente, Carlos Mou-
ra, que falou do “enorme desafio” que é 
criar esta rede e do compromisso da as-
sociação em encontrar os parceiros sufi-
cientes para “dar resposta” aos peregri-
nos que hão-de vir, e D. Américo Aguiar 
reforçou a grande ajuda que irá dar a um 
setor “muito afetado pela pandemia”.

Fundação JMJ e AHRESP juntas para 
alimentar os peregrinos

Fundação JMJ participa na Jornada Diocesana 
da Juventude do Mindelo, em Cabo Verde
A Fundação Jornada Mundial da Juventu-
de (JMJ) Lisboa 2023 esteve em Cabo Ver-
de e marcaram presença na Jornada Dio-
cesana da Juventude (JDJ) de Mindelo. 
Estiveram jovens de todas as ilhas da Dio-
cese, tendo marcado presença cerca de 
1.000 peregrinos na Eucaristia com D. Ildo 
Fortes. Para a comitiva da JMJ Lisboa 2023 
foi “emocionante ver a alegria com que nos 
acolheram e com que receberam a mensa-
gem e convite a participar nesta JMJ”.
Além da participação na JDJ, a comitiva 
portuguesa esteve ainda reunida com o Bis-
po D. Arlindo, da Diocese de Santiago, com 
a direção do gabinete da Ministra da Saúde, 
que tutela também assuntos religiosos, na 
presença da coordenadora da comitiva dio-
cesana para a JMJ Lisboa 2023, Yara Ferrei-
ra. Os elementos da Fundação JMJ Lisboa 
2023 encontraram-se, também, com o em-
baixador António Moniz e com a Dr.ª Helena 
Sequeira, responsável pelo Centro Comum 
de Vistos. Já na Ilha de São Vicente, estive-
ram também com a responsável da Embai-
xada portuguesa, com o Presidente da Câ-

mara de São Vicente e com os responsáveis 
paroquiais da Pastoral Juvenil na Paróquia 
de Nossa Senhora da Luz. Em Santo Antão 
reuniram com responsáveis da pastoral ju-
venil da Ribeira Grande e com a coordena-
dora do Secretariado da Pastoral Juvenil de 
Mindelo, Dilma Pires.
A Fundação JMJ Lisboa 2023 está a pro-
mover a JMJ Lisboa 2023 junto dos países 
que integram a Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa (CPLP), durante os me-
ses de novembro e dezembro. Esta sema-
na, a viagem continua, com delegações na 
Guiné-Bissau e em Timor-Leste.

À venda em 
https://store-eu.lisboa2023.org

produtos
oficiais

SACO MOCHILA
Saco mochila de cordões de linha 

nature, algodão reciclado, com 
alças de transporte de 70 cm. 
Cordões de algodão cru, com 
argolas de metal reforçadas. 
Resistência até 9kg de peso. 

100% Algodão Reciclado 140 g/m. 
Dimensões: 380 x 420 mm

PULSEIRA DEZENA 
DE MADEIRA  

Contas de madeira de oliveira. 
As contas são tecidas em fio de 
algodão com nós macramé por 
artesãs locais. A cruz é uma liga 

de metais, com uma componente 
reciclada. Produzida em Fátima

 


