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Do Panamá  
para Lisboa, 

Bartosz volta a 
ser voluntário  

de uma JMJ
Bartosz Placak, de 28 anos, chegou 
da Polónia para ser voluntário de 
longa duração na Jornada Mundial 
da Juventude (JMJ) Lisboa 2023. De-
pois de ter sido voluntário na JMJ 
Panamá 2019, o jovem polaco inte-
gra agora a equipa do Caminho 23.
Para Bartosz, o voluntariado centra-
-se, acima de tudo, na “confiança 
em Deus e na sua vontade”, não 
criando grandes expectativas sobre 
o que o seu serviço lhe poderá trazer 
e proporcionar. Além disso, procu-
ra, depois da experiência na última 
JMJ, “contribuir para a preparação 
deste Dia Mundial da Juventude” e, 
através do serviço, “testemunhar 
que Jesus está vivo”. 
A adaptação a Portugal foi rápida. 
“Adoro Portugal e a sensibilidade 
que os portugueses têm para aco-
lher estrangeiros”, realçou. Bartosz 
Placak deseja ainda que “a multidão 
das várias nações possa, em breve, 
descobrir a riqueza do vosso país e 
da vossa Igreja” e acredita que “to-
dos ganharão muito com o grande 
encontro que estamos a preparar”. 
Aos jovens de todo o mundo, Bartosz 
desafia: “Não fiquem no sofá! Há 
muita coisa a acontecer no mundo”. 

Já começou a formação de 
Voluntários JMJ Lisboa 2023
Tanto os Voluntários como os Chefes de Equipa 
que estarão ao serviço dos peregrinos durante a 
semana da JMJ Lisboa 2023 assumem um desa-
fio enorme e, por isso, a preparação é fundamen-
tal para poderem cumprir a sua missão. Além 
disso, “é importante que os Chefes de Equipa se 
envolvam o mais cedo possível, para conhecerem 
muito bem a Jornada”, referiu Pedro Viana, da Di-
reção do Acolhimento e Voluntariado do Comité 
Organizador Local (COL).
Neste sentido, os Boot Camps, encontros presenciais 
dos chefes de equipa que já foram selecionados, são 
uma forma de dar a conhecer o COL e a organização 
da JMJ Lisboa 2023, bem como ter contacto com al-
gumas situações reais da tarefa de um voluntário, 
através de casos práticos resolvidos em equipa. Pe-
dro Viana referiu ainda a importância de “criar um 
ambiente de amizade e partilha entre voluntários 

e de recordar a importante dimensão espiritual da 
JMJ: encontro com o Papa e com Cristo”.
As formações para os Chefes de Equipa inicia-
ram a 22 de janeiro deste ano, com um encontro 
presencial na Sé de Lisboa, onde se apresentou 
o programa de formação “Eu Sou JMJ”. A partir 
deste primeiro contacto entre todos, têm decor-
rido encontros mensais online e, em outubro, ar-
rancou a plataforma de e-learning.
Nesta plataforma é lançado um módulo de for-
mação a cada duas semanas, sendo também 
disponibilizado material complementar sobre 
cada tema abordado. A formação é obrigatória 
e, a cada módulo, os Chefes de Equipa têm de 
responder a um quiz, só podendo avançar se o 
módulo ficar concluído.
Já para os voluntários, a previsão é que a sua for-
mação arranque no início do ano de 2023.
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No âmbito do caminho para a JMJ 
Lisboa 2023, a organização de-
safiou o Cardeal José Tolentino 
Mendonça para uma série de con-
versas com jovens. D. Tolentino irá 
conversar com jovens de diversas 
nacionalidades sobre a realidade 
dos jovens, a fé, os tempos que vi-
vemos e a própria Jornada Mundial 
da Juventude (JMJ) Lisboa 2023.
A primeira conversa foi publicada 

esta semana e contou com a pre-
sença de dois jovens portugueses, 
a Sara, do Comité Organizador 
Local (COL) da JMJ Lisboa 2023, 
e o David, do Comité Organizador 
Diocesano (COD) de Vila Real, com 
quem D. Tolentino Mendonça falou 
sobre a Espera do Natal e da JMJ 
Lisboa 2023.
“A vossa geração de jovens não 
pode ser de mulheres e homens 

que repetem o mundo, vocês têm 
de recriar”, pois “não é impossível 
uma civilização do amor”, disse D. 
Tolentino Mendonça aos jovens 
Sara e David.
Questionado sobre a Espera para 
o Natal, tendo em conta os tempos 
atuais, o Cardeal disse que “espera 
quem sabe que falta alguma coi-
sa”, sendo que o tempo do Adven-
to é “um tempo que nos prepara 

para a espera que também é uma 
forma de esperança”, pois prepa-
ra-nos para a vinda “daquele que 
vem completar e dar sentido à 
nossa vida”.
Em relação à Espera pela JMJ Lis-
boa 2023, D. Tolentino Mendonça 
referiu que “hoje, em dezembro, 
já estamos felizes”, uma vez que 
“o nosso coração está projeta-
do neste encontro”. No entanto, o 

Cardeal avisou que este encontro 
pode ser “mais do que um aconte-
cimento episódico”, se, durante a 
sua preparação, “nós investirmos 
seriamente e aproveitarmos este 
tempo como um tempo de cres-
cimento, de descoberta, de apro-
fundamento da nossa fé, da nossa 
esperança, de nos envolvermos 

mais em Igreja, de nos descobrir-
mos Igreja”. 
Para o Cardeal, recém-nomeado 
Prefeito do Dicastério para a Cul-
tura e a Educação na Santa Sé, Ma-
ria “ensina-nos a arte da Espera”, 
deixando “no nosso coração uma 
marca, um ensinamento que nun-
ca se esquece”. Além disso, frisou 

o “Sim” de Maria, já que “isto para 
nós é um desafio muito grande 
porque facilmente nós vivemos no 
«nim», que é meio sim, meio não, e 
é um compromisso meio descom-
prometido”.
No final desta conversa, D. Tolen-
tino Mendonça relembra o tema 
da JMJ Lisboa 2023, “Maria levan-

tou-se e partiu apressadamente”, 
realçando que a pressa de Maria, 
“porque ela traz no seu seio Jesus”, 
tem de ser a mesma pressa para 
um jovem que “traz no seu cora-
ção Jesus”. 
A conversa pode ser vista utilizan-
do o QR Code que disponibiliza-
mos aqui.

JMJ Lisboa 2023 promove 
conversas entre D. Tolentino 
Mendonça e jovens 
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Os Símbolos da Jornada Mundial da Ju-
ventude (JMJ) continuam a peregrinar pela 
Diocese das Forças Armadas e das Forças 
de Segurança.
A semana começou com a visita da Cruz Per-
egrina e do Ícone de Nossa Senhora Salus Po-
puli Romani ao Estado-Maior da Força Aérea. 
No dia seguinte, no Instituto dos Pupilos do 
Exército (IPE), houve uma cerimónia presidida 
por D. Rui Valério, que contou com a presença 
do diretor do IPE, bem como de toda a estru-
tura do corpo de alunos, militares, corpo do-
cente e funcionários civis, à semelhança do 
que sucedeu depois no Colégio Militar.

Saindo de Lisboa, os símbolos estiveram 
na Base Aérea nº5 e no Campo Militar de 
Santa Margarida, onde foi celebrada a 
Eucaristia de Natal da Brigada Mecaniza-
da, partindo depois para Tancos. Dali 
estiveram em Tomar e seguiram para a 
Figueira da Foz e Viseu, onde ficaram até 
ao final da semana.
Ao Programa ECCLESIA, da RTP2, o Bispo das 
Forças Armadas afirmou que “a Cruz, para 
nós, recorda-nos o valor da doação de vida”, 
relembrando que “derramar o sangue, se for 
necessário, é o juramento de um militar e de 
um elemento das Forças de Segurança”.  

Símbolos da JMJ visitam jovens 
estudantes e unidades operacionais

As famílias que acolhem voluntários de longa duração estiveram juntas para celebrar o Natal 
na sede do COL, em Lisboa. Uma noite para dar graças pela disponibilidade dos voluntários que 

vêm de tantos países e das famílias que se dispuseram a acolhê-los todos estes meses. 
(fotos João Matos / JMJ Lisboa 2023)

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

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 equipa do Comité Organizador Local  
juntou-se para celebrar o Natal. D. Américo 

Aguiar presidiu à Eucaristia, à qual se seguiu 
um animado jantar convívio, como forma  
de prepararmos esta chegada do Menino  

que a todos enche o coração. 
(foto Ricardo Perna / JMJ Lisboa 2023)


