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Cerca de 800 pessoas responde-
ram à mobilização quase espon-
tânea para participar na Vigília 
de oração pela Paz, presidida pelo 
Cardeal-Patriarca de Lisboa, D. 
Manuel Clemente, e organizada 
pelo COD de Lisboa da JMJ. Na 
segunda-feira, 28 de fevereiro, a 
Igreja de São Domingos, na Baixa 
de Lisboa, encheu-se de rostos e 
corações que não ficaram indife-
rentes a quem sofre com a guerra 
na Ucrânia. O responsável do COD 
de Lisboa da JMJ, João Clemente, 
explica que esta vigília nasceu da 
vontade de muitos jovens que não 
estão indiferentes ao sofrimento 
dos ucranianos. “O que fomos sen-
tindo nestes últimos dias, com to-
dos os acontecimentos que estão a 

Jovens querem 

a Paz!
decorrer na Ucrânia, é que muitos 
tinham este desejo de se encontrar 
para, juntos, rezarem pela Paz – daí 
esta iniciativa chamar-se ‘Jovens 
pela Paz’. É uma vigília de oração 
que tentámos que fosse uma pro-
posta aberta a todos, e por isso es-
tão hoje aqui presentes pessoas de 
outras confissões cristãs e até de 
outras religiões, para rezarmos e 
pedirmos pela paz”, sublinhou este 
responsável, em declarações à Re-
nascença, lembrando também o 
povo da Rússia: “Estão numa guer-
ra que não queriam, nem desejam. 
Esta guerra é de muitos jovens, uns 
contra os outros, e queremos mar-
car também esta noite dizendo que 
os jovens não querem a guerra, os 
jovens querem a Paz!”.
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JMJ será oportunidade para “agradecer” a Paz
A jovem ucraniana Olesya Biletska (à direita na foto, acompa-
nhada pela mãe), em Portugal desde 2004, deseja que a JMJ 
Lisboa 2023 seja um momento onde os jovens de todo o mun-
do possam estar “todos juntos, abraçados”, para “agradecer 
a Deus por alcançarmos a Paz”. Com um percurso juvenil no 
Grupo de Jovens ‘Sempre Mais Alto’, da paróquia de Algueirão, 
em Sintra, esta jovem recorda a importância da JMJ na sua ca-
minha cristã. “Na JMJ de Colónia, em 2005, encontrei pessoas 
iguais a mim, com a mesma fé, apesar de falarem outras lín-
guas!”, lembra. Atualmente, os jovens da comunidade católica 
ucraniana a que Olesya pertence “estão mobilizados para re-
zar, diariamente, o terço com a intenção da paz na Ucrânia”.  
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DE MÃOS DADAS PARA
Símbolos da JMJ na Diocese de Portalegre – Castelo Branco

“Gratidão, entusiasmo e compro-
misso” são os sentimentos que fi-
caram na Diocese de Portalegre-
-Castelo Branco após a passagem 
dos símbolos da JMJ. Nas palavras 
da jovem Vanessa Alves, daquele 
COD diocesano, todos agradecem 
a “oportunidade de viver com, de 
tocar, de acompanhar os símbolos 
da JMJ que tantas vidas já tocaram 
e por tantos já foram tocados, em 
todo o Mundo e de todo o Mundo”. 
Ao longo de um mês, a passagem 
da cruz da JMJ e do ícone maria-
no foi uma “antevisão da JMJ Lis-
boa 2023” e deixou a “expectativa 
dos dias grandes, felizes, dos dias 
de alegria, vividos em festa, em co-
munhão entre todos” e o desejo de 
continuar o “tanto” que foi vivido, 
mantendo o “mesmo entusiasmo, 
dedicação e empenho”.

A página do COD de Portalegre-
-Castelo Branco no Facebook 
(@codportalegrebastelobranco) 
acompanhou diariamente a pe-

regrinação dos símbolos por todo 
o território, ao longo de mais de 
2.500 quilómetros. Através dos ví-
deos e fotos, fica a certeza de que 
os jovens “deram um sinal inequí-
voco de quererem caminhar juntos 
e dar as mãos para construir esta 
JMJ Lisboa 2023 (e o Mundo!)”, ga-
rante Vanessa Alves, que começa 
por destacar o acolhimento fes-
tivo das paróquias e das institui-
ções locais que receberam os sím-
bolos: “Houve alguns momentos 
de especial emotividade como a 
largada de balões em Proença-a-
-Velha, lembrando o conflito entre 
a Rússia e a Ucrânia, e pedindo a 
Paz e muitos sinais de união entre 
os arciprestados e as paróquias”. 
Houve também “o cantar do hino 
oficial da JMJ, acompanhado por 

Conventos 
de clausura

Números da peregrinação dos símbolos 
da JMJ na Diocese de Portalegre-Castelo Branco

Instituições 
sociais

Paróquias

Centros de 
vacinação Covid-19

+70

2

37

Voluntários

Hospitais

+150

2

Estabelecimentos 
de ensino

Filarmónicas

22

2

9
19

Associações de 
bombeiros

Autarquias

percorridos
+ de 2.500 km

2

adufes – o instrumento tradicional 
do concelho de Idanha-a-Nova”, ou 
a passagem pelo Centro de Vacina-
ção Covid-19 em Abrantes, “onde os 
profissionais que ali trabalharam 
nos últimos meses entregaram aos 
pés de Nossa Senhora ‘Saulus Po-
puli Romani’ uma bata com o nome 
de todos inscrito”, recorda esta 
responsável pelo COD de Portale-
gre-Castelo Branco, sublinhando a 
proximidade do Bispo diocesano, D. 
Antonino Dias, durante todo o mês.

Desde 30 de janeiro que os sím-
bolos foram passando pelos di-
ferentes lugares da Diocese de 

Portalegre-Castelo Branco, mas 
os frutos, como a “união e o teste-
munho de fé”, vão permanecendo, 
aponta Vanessa Alves, garantindo 
que esta iniciativa foi “uma lufa-
da de ar fresco”. “Esta peregrina-
ção trouxe a todos os diocesanos 
a certeza de que fazem mesmo 
parte da Igreja e já estão a viver 
a JMJ Lisboa 2023, ainda que se 
encontrem a muitos, muitos quiló-
metros dos grandes acontecimen-
tos centrais e as suas localidades 
nem sempre apareçam no mapa”, 
refere esta responsável, a pou-
cos dias de os símbolos passarem 
para a Diocese da Guarda.

construir 
A JMJ



lisboa2023.orgSIGA-NOS EM

ESTAMOS A CAMINHO04
AG

EN
D

A

O Presidente da República visitou, no dia 23 de fevereiro, os terrenos que vão receber os 
eventos centrais da Jornada Mundial da Juventude, no Parque Tejo, entre Lisboa e Lou-
res. A visita aconteceu por ocasião da nomeação do novo embaixador de Portugal junto 
da Santa Sé, Domingos Fezas Vital. Marcelo Rebelo de Sousa considerou essencial que 
o representante diplomático esteja a par das informações mais atualizadas de forma a 
poder reportar ao Papa, quando se apresentar no Vaticano. 
Estiveram também presentes, entre outros, o presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, 
D. Américo Aguiar, e os presidentes das Câmaras Municipais de Lisboa e Loures, Carlos 
Moedas e Ricardo Leão, respetivamente, que asseguraram que tudo vai estar pronto, a 
tempo de receber a Jornada Mundial de Juventude, de 1 a 6 de agosto de 2023.

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

produtos
oficiais

Presidente da República visitou 
local que vai acolher a JMJ

10-13 MAR 
Arciprestados de Almeida e 
Sabugal

13-17 MAR
Arciprestados de Fundão e 
Penamacor

Peregrinação 
dos Símbolos na 
Diocese da Guarda

COLAR CRUZ | Cruz em cortiça. 
Fabricado em Fátima

CRUZ  | Cruz de madeira com 
gravação ou impressão. Íman, 
decoração de mesa e parede

GARRAFA | Garrafa preta mate. 
790 ml em aço inoxidável

SACO  | Saco 100% algodão
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