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O Papa recebeu, no Vaticano, o pre-
sidente da Fundação JMJ Lisboa 
2023, D. Américo Aguiar. Foi o ter-
ceiro encontro realizado com o ob-
jetivo de partilhar com Francisco o 
caminho de preparação da jornada 
e ouvir “a sua sensibilidade, o que 
o seu coração diz em relação a as-
suntos e tarefas que temos a desen-
volver”. D. Américo Aguiar destaca 
a importância de aferir “em direto”, 

as impressões do “coração de Fran-
cisco” sobre a próxima edição inter-
nacional da Jornada Mundial da Ju-
ventude, que a capital portuguesa 
recebe de 1 a 6 de agosto de 2023.
“É a sua jornada, é o seu convite. 
Estas audiências permitem, por um 
lado, que o Papa tenha conheci-
mento direto do ponto de situação, 
o que é o nosso objetivo, bem como 
para ir redesenhando algumas de-

Papa Francisco acompanha a 
preparação da JMJ Lisboa 2023

cisões, aproximando-as do que é 
o sentir e o desejo de Francisco”, 
acrescenta D. Américo Aguiar em 
declarações à Agência Ecclesia.
O presidente da Fundação JMJ 
Lisboa 2023 assume o desafio de 
apresentar uma jornada “diferen-
te”, respondendo às indicações do 
Papa Francisco.
“Temos transportado esse desa-
fio que o Papa coloca aos jovens e 

que nos coloca, porque a jornada 
não tem de ser, obrigatoriamente, 
uma fotocópia das edições ante-
riores”, indica.
O bispo auxiliar de Lisboa assume o 
objetivo de, “mantendo a estrutura 
das edições anteriores, a identida-
de de cada JMJ”, poder dar uma 
“marca” específica à edição de Lis-
boa, ajudados pelo “sentir do Papa 
Francisco em relação aos jovens”.

Pastoral Juvenil de Espanha 
reuniu em Portugal
Delegados da Pastoral Juvenil da Conferência Episcopal de Espanha 
estiveram reunidos nos últimos dias em Portugal. Para além do ba-
lanço da PEJ, a Peregrinação Europeia de Jovens, programaram a 
participação na JMJ Lisboa 2023, estiveram na sede e nos locais dos 
eventos finais da próxima Jornada Mundial da Juventude.
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Os símbolos da Jornada 
Mundial da Juventude ini-
ciaram a peregrinação na 
Diocese do Porto no Rio 
Douro. Foram entregues 
ao Porto por Vila Real, 
numa cerimónia que acon-
teceu no Peso da Régua, 
onde começou a descida 
do Douro num Barco Ra-
belo durante 8 horas.
Foi um percurso cheio de 
emoções e repleto de jo-
vens nas duas margens do 
Douro! Os símbolos a se-
rem acolhidos por crianças 
da catequese e famílias, 
por bandas de música, ran-
chos folclóricos, fogo de 
artifício...

Fotos por João Lopes 
Cardoso/Diocese do Porto

Da Régua 
            à Ribeira

“Começámos bem, com a perna direita! Esta moldura humana, que 
aqui obviamente é maior, encontrámo-la também no caminho: de-
zenas, largas de dezenas que nos saudaram e nós saudámo-los... 
Emocionante! Com forças vivas de toda a ordem, carros de bombei-
ros, fogo de artifício, ranchos folclóricos, bandas de música...”

D. Manuel Linda | Bispo do Porto

“Muita emoção! Desde que a viagem começou na Régua fo-
mos sempre surpreendidos pela simpatia, pelo carinho das 
populações ribeirinhas do Douro... É o Porto. Não temos nada 
que nos surpreender. É o Porto!”

D. Américo Aguiar 
Presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023

“É uma experiência incrível perceber como esta 
diocese se movimenta e se anima em torno dos 
símbolos que já percorreram o mundo. Nós te-
mos muito carinho pelo Douro. A gente veio, de 
todas as idades, para ver os símbolos passar, e 
para nos animar e ajudar a preparar a Jornada 
Mundial a Juventude, na Diocese do Porto”.

Marta Esteves | COD Porto

“Uma surpresa, cativante e tocante... Pessoal-
mente não estava à espera que as comunida-
des ao longo do Rio Douro aderissem tanto e foi 
comovente e tocante a forma como as pessoas 
viveram esta passagem dos símbolos da Jorna-
da Mundial nas suas terras e abraçaram este 
momento que Portugal atravessa”.

Diogo Jesus | Pastoral Juvenil do Porto

“Foram muitas e muitos aquelas 
e aqueles que se aproximaram e 
quiseram fazer festa! E isso en-
che-nos o coração e continua a 
dar ânimo para percebermos que 
este é o caminho que devemos se-
guir... É o caminho de Cristo!”

Padre Jorge Nunes
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Símbolos da JMJ 
peregrinaram 
em Vila Real
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Durante o mês de setembro, os símbolos 
da JMJ percorreram os vários recantos 
da Diocese de Vila Real e visitaram comu-
nidades paroquiais, autarquias, institu-
ições sociais, organizações associativas e 
da sociedade civil. 
Filipa Ferreira, de Sabrosa, diz que "foi 
uma sensação inexplicável” estar com os 
símbolos e “pensar na quantidade de jo-
vens que já lhe tinham tocado e a quan-
tidade de lugares onde esta cruz já tinha 
passado”. “Eu tive o privilégio de lhe poder 
tocar”, disse a jovem, acrescentando que 
viveu “um sentimento de comunhão com 
os jovens de todo o mundo”, fomentando 
mais o desejo de se encontrar com todos 
em Lisboa, em 2023.


