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Zuza é 
voluntária 

no COL
Depois de terminar os estudos na 
Polónia, de onde é natural, Zu-
zanna Wichowska, ou Zuza, como 
é conhecida no Comité Organiza-
dor Local (COL), quis procurar um 
desafio “completamente único” e 
que mudasse a sua vida. 
Chegou a Lisboa, a 8 de setem-
bro, para ser voluntária de longa 
duração na JMJ Lisboa 2023 e foi 
acolhida por uma família portu-
guesa. Zuza está a gostar de po-
der conhecer a vida em Portugal 
e procura adaptar-se a novos há-
bitos e culturas. Segundo a jovem 
polaca “não podia ter apanhado 
uma família de acolhimento me-
lhor”, pela compreensão e adap-
tação de ambas as partes. 
A voluntária vai ajudar nas res-
posta às dúvidas e questões que 
surjam em relação às inscrições 
e à participação na JMJ Lisboa 
2023, integrando a equipa do 
Contact Center.
Aos voluntários e peregrinos, Zuzan-
na Wichowska recomendou: “não 
hesitem! Inscrevam-se, que este vai 
ser um evento inesquecível”.

Igreja Lusitana visita a 
sede da JMJ Lisboa 2023
D. Jorge Pina Cabral, Bispo da Igreja Lusitana - 
Comunhão Anglicana e Presidente do Conselho 
Português de Igrejas Cristãs (COPIC), visitou a 
sede do Comité Organizador Local (COL) da Jor-
nada Mundial da Juventude para uma reunião de 
trabalho sobre a participação de jovens de ou-
tras Igrejas Cristãs na JMJ Lisboa 2023. 
Participaram também na reunião o Padre Peter 
Stilwell, que coordena o Gabinete de Diálogo In-
ter-religioso na JMJ, e a Presbítera Abilene Fis-
cher,  da Igreja Lusitana.

D. Américo Aguiar disse que o momento assinalou 
um caminho que se quer fazer em conjunto até 
agosto do próximo ano: “a partir de agora ficam 
connosco no caminho que está a ser feito”, afirmou.
Para D. Jorge Pina Cabral, esta visita foi um en-
contro de “grande alegria”, com “um grande de-
sejo de colaborar” na JMJ Lisboa 2023 e o de-
sejo de, juntos, partilharem “afirmações de paz 
e de comunhão”: “havendo abertura de todos os 
lados, naturalmente podemos construir alguma 
coisa em conjunto”, afirmou.

COD’s COL
Delegações de cada Comité Organizador Dio-
cesano (COD) e diretores das várias áreas do 
Comité Organizador Local (COL) da JMJ Lisboa 
2023 encontraram-se em Ermesinde, no Semi-
nário do Bom Pastor, no dia 28 de outubro, para 
a reunião mensal. Um dos temas que esteve em 
debate foram as inscrições e a campanha que, a 
partir deste mês de novembro, apela aos jovens 
para se inscreverem.
A próxima reunião COD’s COL vai decorrer na 
Diocese de Setúbal, onde peregrinam os sím-
bolos durante este mês, no dia 26 de novembro.
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Símbolos da JMJ 
deixam marcas no Porto
O bispo do Porto manifestou a sua 
satisfação pelo impacto da pere-
grinação dos símbolos da Jornada 
Mundial da Juventude, que percor-
reram o território diocesano de 1 a 
30 de outubro.
“A primeira etapa está ganha, 
porque muitas pessoas ouviram 
falar da Jornada. Agora, certa-
mente, vão interrogar-se, mas é 
um trabalho que passou apenas 
por uma etapa, faltam todas as 
outras”, disse D. Manuel Linda à 
Agência ECCLESIA.
O bispo do Porto presidiu este Do-
mingo à Missa no Seminário do 
Bom Pastor, em Ermesinde, com a 
participação de centenas de pes-
soas, e mostra-se otimista para o 
trabalho que é preciso fazer até 
agosto de 2023.
“Com este calor humano, com esta 
determinação dos agentes de pas-
toral e, fundamentalmente, dos jo-
vens, isto vai”, afirmou.

Símbolos da JMJ em Setúbal
Os Símbolos da Jornada Mundial da Juventude chegaram no dia 31 de ou-
tubro à Diocese de Setúbal, onde vão peregrinar até ao dia 1 de dezembro. 
No segundo dia de presença na diocese sadina, realizou-se uma Procissão 
Marítima, desde as Docas das Fontaínhas, passando pelo Hospital do Ou-
tão, até à Doca dos Pescadores, onde iniciou uma Procissão Terrestre até à 
Praça do Bocage. E foi nesta praça emblemática da cidade de Setúbal que 
o programa do dia terminou com um Festival Jovem.

Dinamismo dos jovens
Os símbolos chegaram à Diocese do 
Porto pelo Rio Douro, a 1 de outubro, 
e durante todo o mês percorreram o 
território diocesano.
O diretor do Secretariado da Pas-
toral Juvenil do Porto, padre Jorge 
Nunes, afirmou que a diocese con-
seguiu “corresponder na sua pleni-
tude” ao desafio lançado.
“Os jovens do Porto são assim”, 
assume, com satisfação, conside-
rando que este dinamismo “não irá 
arrefecer”.
Jorge Costa, do Comité Organiza-
dor Paroquial (COP) de Ermesinde, 
disse à Agência ECCLESIA que a 
adesão dos jovens à celebração do-
minical “superou as expectativas”, 
representando um “momento de 
união paroquial”.
O programa teve a participação 
de grupos de motards e os bom-
bos da Associação Académica de 
Ermesinde, que animaram o per-

curso pelas ruas da localidade.
Os vários grupos da paróquia uni-
ram-se numa estrutura única, o ‘Er-
mesinde Vai’, para a participação 
no encontro internacional da Lis-
boa, desenvolvendo atividades des-
de outubro de 2021.
Filipa Almeida, catequista e mem-
bro do COP local, elogia a opção 
por “trabalhar unidos”, em Igreja, na 
preparação da próxima Jornada, 
que procura envolver todos, “desde 
os mais pequeninos aos jovens”.
Joana Silva, da paróquia de São Mi-
guel (Bairros, Castelo de Paiva), falou 
do impacto da passagem dos sím-
bolos da JMJ pela sua comunidade, 
como um momento de afirmação 
das novas gerações católicas.
Mariana Silva, da mesma paróquia, 
admite que algo ficou “diferente” 
após a receção da Cruz peregrina e 
do Ícone mariano.
“É algo que acontece uma vez na 
vida, é um momento único”, reforça.

Chegada pelo Rio Douro Santuários Marianos Festa da Juventude Em Penafiel Prisão de Santa Cruz do Bispo Hospital de Santo António Mercado do Bolhão Discoteca em Baião
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produtos
oficiais

PACK CAMINHO 23
T-shirt Branca, Saco em tecido 
100% algodão, Fita de pescoço, 

Crachás, Dezena de Madeira

PACK ORAÇÃO  
T-shirt Branca, Terço Madeira, 
Colar Cruz Cortiça, Kit Velas

A Fidelidade é a parceira de seguros da 
Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lis-
boa 2023, assegurando a cobertura e a 
proteção de serviços de assistência até e 
durante a JMJ Lisboa 2023, que vai decor-
rer de 1 a 6 de agosto de 2023.
Para os jovens que vão marcar presença 
na JMJ Lisboa 2023, a Fidelidade pretende 
assegurar as melhores condições de se-
gurança e acesso aos serviços essenciais, 
disponibilizando teleconsultas médicas ou 
o pagamento de despesas médicas em 
caso de acidente.
D. Américo Aguiar, Presidente da Funda-

ção JMJ Lisboa 2023, afirma que “a parce-
ria com a Fidelidade é um apoio essencial 
no caminho para esta Jornada, permitin-
do a proteção, em seguros, dos voluntári-
os e dos peregrinos que se inscrevem para 
participar neste grande encontro”.
Para Jorge Magalhães Correia, Chair-
man da Fidelidade, “a Fidelidade não 
poderia deixar de apoiar a organização 
de um acontecimento tão relevante para 
os jovens, como a Jornada Mundial da 
Juventude. Queremos que todos os par-
ticipantes, sejam voluntários ou partici-
pantes, se sintam 100% seguros”.

Fidelidade seguradora oficial

O presidente da Câmara Municipal de  
Loures já fez a sua inscrição na JMJ

Símbolos 
da JMJ  
foram 

entregues 
pelo Porto 
a Setúbal 
no San-

tuário de 
Fátima

Visita ao COL de uma delegação das 17 dioceses 
do Piemonte, em Itália

Os produtos 
oficiais  
da JMJ 

podem ser 
adquiridos 
também  

no  
El Corte 
Inglés


