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Núncio 
Apostólico 

visitou a 
sede dA JMJ

O Núncio Apostólico em Portugal, D. Ivo 
Scapolo, visitou, na tarde do dia 3 de 
maio, a sede da JMJ Lisboa 2023. O ar-
cebispo italiano agradeceu o trabalho já 
realizado e desejou que os esforços “pos-
sam produzir muito fruto para o êxito da 
Jornada e para o bem da Humanidade”. 
“Os jovens devem ter um papel importan-
te como protagonistas da grande obra 
de salvação da Humanidade. Que o êxito 
desta Jornada seja o alcançar desse ob-
jetivo, que é também a missão da Igreja, 
hoje”, desejou D. Ivo Scapolo, dirigindo-se 
aos voluntários que trabalham na sede da 
JMJ Lisboa 2023, na Antiga Manutenção 
Militar de Lisboa, no Beato.

O Cardeal-Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemen-
te, garantiu que “a Jornada Mundial da Juventude 
vai marcar inteiramente uma geração” e revelou 
que o Papa Francisco espera que o encontro de 
jovens que terá lugar em Lisboa, em agosto de 
2023, seja “um grande impulso para a juventude 
mundial, nestes tempos pós-pandémicos, que bem 
precisa de ser acordada, entusiasmada, para que 

através da juventude se relance a sociedade e o 
mundo”. Numa intervenção no Faith’s Night Out, 
em Lisboa, perante uma plateia de jovens, o Pa-
triarca de Lisboa recordou também o processo de 
candidatura que levou o Vaticano a escolher Por-
tugal para organizar a próxima edição do maior 
encontro de jovens do mundo, criado pelo Papa 
São João Paulo II, na década de 1980.

JMJ adjudica 
paramentos
Na última semana, a Fundação JMJ Lisboa 2023 
adjudicou ao consórcio Desta/Consolata o fabri-
co dos paramentos que vão ser utilizados pelo 
clero nas celebrações litúrgicas do encontro que 
vai reunir, em Lisboa, em agosto de 2023, os jo-
vens de todo o mundo.

“A JMJ vai marcar 
inteiramente

uma geração”

Na ocasião, foi ainda descerrada uma 
placa que assinala esta visita do repre-
sentante do Papa no nosso país.
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Percurso para se tornar Chefe de Equipa
A Direção de Acolhimento e Voluntariado do COL da JMJ Lisboa 2023 tem organizado e preparado 
um processo para todos os que queiram ser Chefes de Equipa de voluntários que passa, essencial-

mente, pelo trabalho de três equipas: Angariação, Gestão de Candidaturas e ‘Eu sou JMJ’.

É “uma 
graça”  
estar já  
ao serviço

Ser Chefe de Equipa de voluntários na 
JMJ é “entrar já no barco” e começar 
a ser “protagonista” do grande acon-
tecimento de 2023 – começam por 
definir os responsáveis da Direção de 
Acolhimento e Voluntariado do COL 
da JMJ Lisboa 2023. Para já, estão 
800 jovens inscritos, mas a organi-
zação tem como objetivo chegar aos 
2 mil. A missão de recrutamento já 
começou e a estratégia passa agora 
por garantir que os jovens, entre os 
20 e 35 anos, se possam envolver na 
preparação do encontro. 
Poder estar ao serviço na paróquia 
de acolhimento ou nos eventos cen-

trais da JMJ, não se trata de um “pri-
vilégio”, mas de uma “grande graça”. 
Disso dá conta a jovem Mariana Do-
res, do COD de Beja e também Chefe 
de Equipa. “Estes jovens vão ter um 
percurso de fé, crescimento e en-
contro com Deus – muito necessá-
rios nos dias de hoje –, estando ao 
serviço dos outros”. Segundo esta 
estudante de Medicina, a grande 
surpresa deste desafio é “perceber 
que este caminho tem de ser feito 
em conjunto”, mesmo com a indefi-
nição acerca do futuro. “No início, 
podemos achar que não temos as 
competências certas ou que não 

sabemos como vai ser a nossa 
vida em 2023, mas o grande de-
safio é dizer: ‘Agora, sei que posso 
e vou dar o meu máximo’. E todos 
são importantes”, salienta a jovem 
de Castro Verde.
Na proximidade e durante a Jor-
nada Mundial da Juventude, em 
agosto de 2023, cada um des-
tes voluntários terá a seu cargo a 
coordenação de uma equipa com-
posta por 10 a 15 pessoas, mas, até 
lá, existe já uma proposta de cami-
nhada e muitos outros jovens à es-
pera do desafio. Conhece alguém 
apto para entrar neste “barco”?

Chefes  
de Equipa: 

Chegada a esta fase, procura-se dar a conhecer ao candidato referenciado 
a história das JMJs e o trabalho desenvolvido até agora, bem como o que 
se espera da sua função enquanto Chefe de Equipa. Rosário Cortes Martins, 
da equipa de Gestão de Candidaturas, explica que “é importante que todos 
tenham a mesma informação em relação à JMJ e à função a desempenhar”. 
Os candidatos começam por uma sessão por videoconferência e, numa fase 
seguinte, têm uma conversa mais personalizada com esta equipa, “sempre 
com vista a uma alocação mais adequada ao perfil da pessoa”, esclarece 
esta jovem das Equipas de Nossa Senhora.
A partir da experiência de várias sessões, Rosário Cortes Martins realça a “di-
versidade” das pessoas que se vão candidatando e a “alegria e espírito de ser-
viço” que é comum a todos. “Muitas vezes, ouvimos a resposta: ‘Eu faço o que 
for preciso’. Este espírito de serviço é algo que nos comove”, partilha.

Gestão de Candidaturas

Rosário Cortes Martins  
Equipa de Gestão de Candidaturas

Em articulação com os pivots de voluntários que já existem nos CODs, COVs e 
COPs, nos movimentos, congregações, escolas e outras realidades por todo 
o país, é feita a identificação de possíveis Chefes de Equipa que respeitem os 
seguintes critérios: idade entre 20 e 35 anos, falantes de Português e Inglês, 
disponibilidade a 100% na semana da JMJ e na semana anterior, experiência 
em gestão de equipas e sentido de responsabilidade e serviço. A indicação 
chega até esta Equipa de Angariação que, por sua vez, fará a receção da can-
didatura e dará seguimento ao processo. Mariana Dores, do COD de Beja e a 
estudar em Lisboa, é também angariadora de Chefes de Equipa e diz estar 
particularmente atenta “aos jovens que estão disponíveis, mas que ainda nin-
guém os chamou”. “Os jovens estão motivados e querem muito participar, mas 
há muitos jovens ainda sentados no sofá à espera que lhes batam à porta”, 
alerta Mariana, desafiando a quem tem “filhos ou netos que queiram parti-
cipar” a entrarem em “contacto com os párocos e pivots de voluntários” das 
suas paróquias, realidades eclesiais ou não eclesiais.

Angariação

Mariana Dores  
Equipa de Angariação

Procurar na paróquia, diocese, movimento ou outra realidade 
eclesial ou não eclesial, o pivot dos voluntários para dar conta 
da disponibilidade para ser Chefe de Equipa de voluntários. 

Como fazer para ser Chefe de Equipa?

Após as etapas iniciais, é proposto ao candidato a Chefe de 
Equipa um caminho de acompanhamento. São preparadas 
propostas de oração, quinzenais, e momentos de formação e-learning – a come-
çar neste mês de maio –, que têm como objetivo a transmissão de informações 
sobre a JMJ, o que é ser voluntário e o desenvolvimento das competências de 
um Chefe de Equipa. Existem também propostas de encontros presenciais e, uma 
vez por mês, uma videoconferência em que os Chefes de Eequipa conhecem di-
ferentes pessoas e realidades da JMJ. Segundo a jovem Marta Trindade, que faz 
parte desta equipa e que também pertence à paróquia de São João de Brito, 
em Lisboa, “o programa vai sendo desenvolvido à medida que o caminho é feito, 
percebendo o que os Chefes de Equipa vão pedindo e o que mais faz sentido em 
cada fase”. “Quanto mais propostas houver que nos reúnam a todos à volta da 
Jornada, o entusiasmo vai crescendo e é contagiante”, assegura Marta Trindade.

‘Eu sou JMJ’

Marta Trindade 
Equipa ‘Eu sou JMJ’
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Dioceses RECEBEM réplica da cruz da JMJ

JMJ esteve presente na Ovibeja
‘D’abalada pra Jornada’ foi o lema dos jovens 
da cidade de Beja que estiveram presentes, 
com um stand, na 38.ª Ovibeja, que decorreu 
entre 21 e 25 de abril. O COP de Beja expli-
cou que a dinâmica passou por transmitir aos 
visitantes a “alegria” do acontecimento JMJ 
Lisboa 2023. Os visitantes foram desafiados 
a adquirir “produtos oficias da JMJ Lisboa 
2023, t-shirts desenhadas pelos grupos juve-
nis, terços, doçaria tradicional, ímanes e mui-
tas surpresas”, revelou a organização.

Comitiva polaca 
visita sede dA JMJ
Uma comitiva de responsáveis da Pastoral Ju-
venil da Polónia visitou a sede da JMJ Lisboa 
2023, no dia 26 de abril. A comitiva foi encabe-
çada por D. Grzegorz Suchodolski, que acom-
panha esta pastoral e que, em 2016, desempe-
nhou a função de secretário-geral do COL da 
JMJ Cracóvia 2016. Na manhã desse dia, estes 
responsáveis conheceram as instalações na 
Antiga Manutenção Militar de Lisboa, no Bea-
to, e celebraram a Missa, na capela.

Cada cruz da JMJ “fará e será memória agra-
decida da peregrinação dos Símbolos da JMJ 
pelas nossas dioceses”, garantiu o presiden-
te da Fundação JMJ Lisboa 2023, D. Améri-
co Aguiar. No último sábado, em Viseu, com 
a entrega da primeira réplica, o responsável 
desejou que este gesto seja lembrança de 
que “a Missão não termina no último dia da 
peregrinação dos Símbolos da JMJ pela dio-
cese, mas que seja sempre um começo… um 

levantar e pôr-se a caminho… aqui estamos, 
juntos, a caminho”.
Brevemente, as restantes cinco dioceses por 
onde já peregrinaram os símbolos da JMJ (Al-
garve, Beja, Évora, Portalegre-Castelo Bran-
co e Guarda) vão também receber uma répli-
ca da cruz e, “no final, teremos 21 cruzes em 
todo o país, para uma peregrinação que quer 
permanecer e não apenas passar”, reforçou 
D. Américo Aguiar.

AGENDA

7 E 8 MAI
Arciprestado de Santa 
Cruz/Machico

Peregrinação dos Símbolos na Diocese do Funchal

9 MAI
Arciprestado de Santana

10 MAI
Arciprestado de São Vicente/Porto Moniz

14 MAI
Arciprestado da Calheta

11 A 13 MAI
Funchal

15 E 16 MAI
Arciprestado da Ribeira Brava/Ponta do Sol

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

produtos
oficiais

TERÇO EM MADEIRA  
Comprimento: 32 cm. Embalagem: Caixa 
em cartão reciclado. Folheto: Meditações 
do Terço. Fabricado em Fátima

TERÇO EM PLÁSTICO RECICLADO  
Comprimento: 32 cm. Embalagem: Caixa 
em cartão. Folheto: Meditações do Terço. 
Fabricado em Fátima

TERÇO EM MADEIRA  
Comprimento: 32 cm. Embalagem: Caixa 
em cartão reciclado. Folheto: Meditações 
do Terço. Fabricado em Fátima


