
 

Patronos da JMJ Lisboa 2023

Beato 
Marcel Callo
O Beato Marcel Callo nasceu no 
dia 6 de dezembro de 1921, em 
Rennes (França). Foi, durante 
vários anos, acólito e escuteiro. 
Depois dos estudos, começou a 
trabalhar como aprendiz de tipó-
grafo e aderiu à JOC (Juventude 
Operária Católica). Em 1943, foi 
recrutado para o serviço de tra-
balho obrigatório na Alemanha, 
onde continuou com as ativida-
des da JOC, facto que, em abril 
de 1944, o levaria à prisão pela 
Gestapo. Veio a falecer no campo 
de concentração de Mauthausen, 
no dia 19 de março de 1945. Foi 
beatificado pelo Papa São João 
Paulo II, no dia 4 de outubro de 
1987. A sua festa litúrgica celebra-
-se a 19 de março.

Oração

Senhor nosso Deus, Vós que des-
tes ao jovem Marcel Callo, vosso 
mártir, o zelo de um apóstolo en-
tre a classe trabalhadora, mesmo 
nos campos de concentração, por 
sua intercessão, concedei-nos o 
mesmo entusiasmo e coragem 
para testemunhar a nossa fé. Por 
Cristo, nosso Senhor. Ámen.
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Jovens DO BRASIL
prometem participação 
numerosa na JMJ
Uma delegação do COL da JMJ Lisboa 2023 está, 
desde o dia 26 de agosto, no Brasil, com o objetivo 
de mobilizar os jovens deste país a participarem na 
Jornada de Lisboa, em agosto de 2023. O presiden-
te da Fundação JMJ Lisboa 2023, D. Américo Aguiar, 
destaca que esta “é uma viagem muito importante 
para a divulgação da JMJ Lisboa 2023, sobretudo, 
para mobilizar os jovens da América Latina e do Bra-
sil a participarem e viverem uma experiência única 
neste encontro mundial a decorrer em Lisboa”. “O 
contingente dos jovens brasileiros, mesmo da Amé-
rica Latina, é talvez o mais importante da participa-
ção na Jornada de Lisboa”, sublinha o responsável. 
Na primeira “paragem”, em São Paulo, o Bispo au-
xiliar daquela diocese, D. Carlos Lema, afirmou que 
deseja participar na JMJ Lisboa 2023 com um “gru-
po grande” de jovens.

A comitiva portuguesa esteve presente na 59ª As-
sembleia Geral da Conferência Nacional dos Bis-
pos do Brasil, no Santuário Nacional de Nossa Se-
nhora Aparecida, e vai também a Brasília, Rio de 
Janeiro, Bahia, Fortaleza e Belém. 
Até dia 12 de setembro, está ainda prevista ainda 
uma deslocação a Lima, no Perú, para a partici-
pação na reunião da Pastoral da Juventude da 
América Latina. 
Depois da América do Sul, está ainda previsto “um 
périplo pelos países de Língua Oficial Portugue-
sa”, estando neste momento a ser “desenhada” a 
viagem a Angola, Moçambique, Cabo Verde, Gui-
né-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. “A 
Jornada tem esta portugalidade como marca e a 
pátria é a nossa língua, por isso, não podia ser de 
outro modo”, afirmou D. Américo Aguiar.

Presidente da Comissão Europeia canta 
hino da JMJ com jovens portugueses
Durante a visita à comunidade ecuménica de 
Taizé, em Borgonha, França, Ursula von der 
Leyen juntou-se aos jovens portugueses para 
cantar o hino oficial da JMJ Lisboa 2023 ‘Há 
pressa no ar’. O encontro aconteceu na última 
semana, inserido num conjunto de reflexões 
dedicadas à “preservação da biodiversidade”. 
Na sua conta na rede social Instagram, a res-
ponsável mostrou-se “extraordinariamente 
agradecida” por poder trocar ideias e deixar-
-se “inspirar” pelos jovens.



02 03ESTAMOS A CAMINHO 04 setembro 2022

um “boost”
 no caminho 

de preparação da JMJ

Símbolos da JMJ na Diocese 
de Bragança-Miranda

No final de um mês a percorrerem a 
“vastidão” da Diocese de Bragança-
-Miranda, a peregrinação dos símbo-
los da JMJ termina neste Domingo, 
4 de setembro, e o balanço é muito 
positivo. Na opinião dos jovens, a 
presença da cruz e do ícone mariano 
foi um “chamariz” para a aproxima-
ção de outros jovens à Igreja. Para 
Carlos Martins, de 24 anos, “foi uma 
alegria poder receber os símbolos na 
própria ‘casa’”. Embora este jovem se 
lembre da última vez em que os sím-
bolos passaram neste território – em 
2010, e no contexto da preparação da 
Jornada de Madrid’2011 –, a oportu-
nidade atual é uma “mais valia” para 
todas as paróquias e “para os jovens 

serem Igreja, tal como referia São 
João Paulo II”, lembra.
Também da mesma paróquia de 
São João Bosco, em Mirandela, o jo-
vem Diogo Silva partilha o “orgulho” 
por ter recebido a cruz peregrina e 
o ícone de Nossa Senhora ‘Salus Po-
puli Romani’. “Agora, é preparar o 
próximo ano... para lá estarmos, em 
Lisboa, entre 1 e 6 de agosto, para 
animarmos Portugal e despertarmos 
a juventude portuguesa e mundial”, 
deseja. Para este jovem de 19 anos, 
os símbolos na sua região permitiram 
uma “maior ligação” entre paróquias 
e criaram oportunidades para fazer 
passar a mensagem da JMJ.
Por último, para o jovem Alexandre 

Ferro, este momento foi como que 
um “boost” no caminho de prepa-
ração da JMJ, onde ganhou “uma 
maior vontade de estar presente, em 
Lisboa, no próximo ano”. “Foi bonito 
ver a gente nas aldeias a querer par-
ticipar, com interesse e entusiasmo”, 
testemunha este jovem de 19 anos.

O mês de agosto, nas paróquias de 
Bragança-Miranda, é também sinóni-
mo de “festas e romarias” que con-
tam com a presença de muitos emi-
grantes, acrescentando mais cor às 
manifestações populares. Foi, sobre-
tudo, nesse contexto que decorreu a 
presença dos símbolos da JMJ. Para 
o coordenador do COD de Bragança-

-Miranda, padre Manuel Rodrigues, 
as festas e romarias foram mesmo 
“os grandes momentos para se che-
gar aos jovens” e também aos emi-
grantes de várias idades. Mas houve 
também outras iniciativas, mais aber-
tas à oração e “preparadas pelos 
próprios jovens” que mostraram uma 
“vivência diferente”.

Para este sacerdote, já é possível 
identificar alguns frutos da peregri-
nação. “Algumas paróquias já se es-
tão a disponibilizar para serem paró-
quias de acolhimento para os ‘Dias 
nas Dioceses’. Era algo que estava 
‘muito no ar’, era tudo muito teórico 
e, por mais que nós insistíssemos, não 
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se tinha percebido muito bem qual a 
dinâmica da JMJ. Agora, perceberam 
que a Jornada já está a acontecer”, 
sublinha.
No caminho percorrido com os sím-
bolos, que passou pelas 12 sedes de 
concelho e nas 200 paróquias, foi 
possível constatar, “ainda que de for-
ma envergonhada”, muitos jovens 
a voltarem à Igreja, “depois de uma 
pandemia que os fez dispersar com-
pletamente”. “Mas também estamos 
a incentivar os outros jovens que es-
tavam fora. É preciso ir à rua buscá-
-los. Sem isso, não teremos grandes 
frutos”, assegura.

Em jeito de balanço pessoal, o pa-
dre Manuel Rodrigues diz sentir este 
momento como “muito gratificante”, 
sobretudo quando vê “os próprios jo-
vens a quererem transportar os sím-
bolos”, mesmo com as dificuldades 
logísticas. “Temos paróquias muito 
empenhadas e, depois, também te-
mos outras completamente verdes, 
cruas. Aí, temos que ir mesmo à rua 
e vemos que ainda há muito a cami-
nhar em direção à Jornada”, aponta 
este responsável.
A partir do dia 4 de setembro, é a vez 
da Diocese de Vila Real receber os 
símbolos da JMJ. O ‘ponto de partida’ 
será às 19h00, na Praça de Camões, 
em Chaves.

FOTOS: Secretariado Diocesano das 
Comunicações Sociais da Diocese de 
Bragança-Miranda e D.R.
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19h00 - Receção dos 
símbolos, Praça de 
Camões, Chaves
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Peregrinação dos Símbolos 
na Diocese de Vila Real
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 Novidades 

“Será um tempo único, para nos 
encontrarmos com CRISTO VIVO”
O presidente da Fundação JMJ Lis-
boa 2023, D. Américo Aguiar, escreveu 
recentemente aos sacerdotes do Pa-
triarcado de Lisboa sobre os próximos 
momentos do caminho de prepara-
ção até ao encontro que vai reunir os 
jovens de todo o mundo, na primeira 
semana de agosto, em Lisboa.

O calendário vai consumindo os dias 
dedicados às férias e ao descanso e 
já conseguimos ver o pórtico do novo 
ano pastoral que se avizinha. O mesmo 
se diga do pórtico da JMJ LISBOA 2023.
A Peregrinação dos Símbolos da JMJ 
já percorreu mais de metade das 
nossas dioceses e estamos agora no 
sentido Litoral. Testemunho e sinto 
com verdadeira alegria e esperan-
ça, um crescendo de conhecimento 
e adesão ao nosso Encontro Mun-
dial de Jovens. Estive no Algarve, em 
Beja, Évora, Portalegre-Castelo Bran-
co, Viseu, Guarda, Funchal, Açores, 
Lamego, Bragança-Miranda e, por 
estes dias, em Vila Real. Os Símbolos 
chegarão a Lisboa em Julho próximo. 
Dou graças a Deus por esta oportu-
nidade única de fazer caminho com 
todos estes nossos irmãos, rumo à 
JMJ LISBOA 2023. Acredito, acredita-
mos que será um tempo também ele 
único, para nos encontrarmos com 
CRISTO VIVO. Há quem se refira ao 
facto de que, nalgumas geografias 
o acolhimento possa ter sido menos 
entusiasta, mas o mesmo aconteceu 
em jornadas anteriores… algo que foi 
sempre superado e essa é a minha 
certeza, esperança e oração.
Creio ser possível avançarmos com 

o processo de inscrições em mea-
dos do mês de Outubro, sendo que o 
primeiro "jovem" a inscrever-se será 
o Papa Francisco. Escrevo-vos cons-
ciente de que precisamos muito da 
vossa ajuda, da ajuda de cada um e 
da ajuda de todos, para que a inscri-
ção dos jovens portugueses comece 
desde esse momento. Não podemos 
esperar pelas vésperas como é nosso 
hábito. Conquistar os peregrinos na-
cionais tem sido um enorme desafio 
em todas as anteriores edições da 
JMJ e não será diferente em Portu-
gal. Permitam-me que repita o quan-
to preciso da Vossa ajuda, empenho, 
dedicação e presença.
Na semana de 1 a 6 de agosto, e mais 
concretamente no fim de semana de 
5 e 6 de agosto, temos de estar todos 
em Lisboa para acompanharmos os 
nossos jovens. Não basta enviá-los 
para Lisboa... temos de fazer caminho 
com eles. Nessas datas procuremos 
diminuir ao mínimo possível e reco-
mendável, os trabalhos e serviços pa-
roquiais, bem como a oferta das cele-
brações eucarísticas. Não poderá ser 
de outro modo. Não me parece que 
mais alguma vez nas nossas vidas e 
na história de Portugal, seja possível 
voltar a acolher uma JMJ, um Encon-

tro Mundial de Jovens. E também sin-
to o quanto desejamos este encontro 
entre os nossos jovens e os jovens do 
mundo inteiro, com o Papa Francisco, 
com Cristo Vivo...
Quanto ao acolhimento dos jovens 
peregrinos, na semana anterior nas 
nossas comunidades espalhadas 
por todo o país, os chamados Dias 
nas Dioceses, quero desde já agra-
decer a disponibilidade de cada co-
munidade e de cada família. O ob-
jetivo é proporcionar a estes jovens 
um tempo de vivência de família e 
de comunidade nesse território. Não 
se pretende que os cansemos com 
múltiplas atividades e viagens. Mas 
que possam “estar” convosco. Com 
os jovens portugueses e com as fa-
mílias portuguesas. Não se pretende 
que seja uma mini JMJ, uma réplica 
do que irão viver em Lisboa. Absolu-
tamente que não. Seria desgastante 
terem duas semanas com a repetição 
das mesmas atividades e estímulos. 
Os Dias nas Dioceses vão tendo cada 
vez maior participação exatamen-
te pela oferta diferenciadora que é 
como que uma antecâmara da JMJ. 
Poderão ter algum evento inicial ou 
final, na cidade ou na sede da dio-
cese, e devemos evitar que “apenas” 

durmam na comunidade que os vais 
acolher. A nós, Lisboa, não se coloca a 
questão do acolhimento dos Dias nas 
Dioceses, tal como a Setúbal e a San-
tarém. Não seremos dioceses acolhe-
doras para esse fim.
O nosso desafio e compromisso é 
com a semana da JMJ propriamente 
dita. E tudo o mais que será necessá-
rio para que a mesma aconteça. Va-
mos acolher nada mais nada menos 
que a juventude do mundo inteiro... 
cabem? Um de cada vez... venham 
todos. O acolhimento nas nossas fa-
mílias e instituições será o maior de-
safio... conto com todos vós, todo o 
vosso empenho e entrega. Se fosse 
fácil não era para nós. O COL e o COD 
Lisboa irão manter permanente co-
municação com COP's e COV's. Tudo 
vai correr bem... os nossos Patronos 
estão já em alerta máximo.
Caríssimos irmãos, desculpem tão 
longa missiva, neste tempo em que 
muitos de vós ainda gozam algum 
tempo de tão merecido descanso, 
mas este desafio imenso, que abraço 
desde o primeiro momento, só será 
possível com a ajuda de todos, de um 
modo especial a Vossa, que desde já 
agradeço, reconhecido, muito grato e 
antevendo os dias em que todos es-
taremos reunidos à volta do mesmo 
altar, com o nosso Papa Francisco.
Abraço fraterno em Cristo Vivo, e 
sempre ao dispor,

D. Américo Aguiar
Presidente da Fundação 
JMJ Lisboa 2023


