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Santa Páscoa! 
A JMJ é um convite, é uma 
proposta de encontro com 
CRISTO VIVO... para além 
de tudo o que depende de 
cada um de nós de prepa-
ração da Jornada é ELE que 
fará de cada encontro um 
momento especial e único 
para cada peregrino. Para 
O podermos levar no convi-
te, na proposta de encontro, 
temos de O transportar nos 
nossos corações, nas nossas 
vidas, palavras e gestos... 

este tempo pascal que nos 
é dado viver é caminho que 
fazemos juntos com, por e 
para CRISTO VIVO poder ha-
bitar em nós e desse modo 
O levarmos a ti, ao outro, a 
todos... como Maria, levan-
temo-nos apressadamente 
e anunciemos CRISTO VIVO. 
Santa Páscoa.

D. Américo Aguiar
Presidente da Fundação 
JMJ Lisboa 2023

JMJ é um 
“momento forte 

de Evangelho 
vivo”

Na Missa Crismal, o Cardeal-Patriarca de 
Lisboa disse esperar da JMJ Lisboa 2023 um 
“momento forte de Evangelho vivo e revi-
talizador para a gente nova e para todos”. 
“A Jornada há de ser palavra viva, eco bem 
audível do que Deus nos diz em Cristo e ago-
ra ressoa em tantos jovens que o querem 
transmitir a muitos outros”, reforçou D. Ma-
nuel Clemente, na Sé de Lisboa, constatan-
do ainda o “grande empenho de um número 
crescente e motivado de colaboradores, do 
espaço eclesial e além dele”.
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Beatriz Calado
Diocese de Portalegre-
-Castelo Branco
No decorrer da Peregrinação 
dos Símbolos da JMJ na Dioce-
se de Portalegre-Castelo Bran-
co, Cristo Vivo esteve presente 
em toda a comunidade, não 
apenas na Igreja, mas tam-
bém nas ruas e nas diversas 
instituições; esteve próximo de 
crianças, jovens e idosos, foi ao 
encontro de todos! (...)
Receber estes Símbolos que 
percorreram o Mundo, que 
acompanharam tantos milha-
res de jovens nos seus encon-
tros com e em nome de Jesus, 
na nossa casa, foi uma bênção. 
Estes Símbolos proporciona-
ram ricos momentos de ora-
ção, uma oportunidade única 
vivida com a emoção de quem 
sabe que provavelmente não a 
voltará a experienciar. (...)
Que em 2023, Portugal seja o 
local onde se conhece o amor 
de Deus. Até lá, preparemos os 
nossos corações!

Nuno Sobral Camelo
Arquidiocese de 
Évora
A Cruz é sinal de encontro, 
é uma porta de entrada da 
casa de um amigo. Na Cruz 
existe libertação, promessa 
de nova vida. (...)
A passagem da Cruz Pere-
grina da Jornada Mundial da 
Juventude na Arquidiocese 
de Évora, no vivido mês de 
janeiro, foi encontro efetivo. 
A Cruz de madeira que pesa, 
transformou-se no abraço 
de todos os que estão já 
a caminho. A dor, afinal, é 
amor e a prisão de Jesus no 
madeiro, é afinal libertação.
Os grupos de jovens, as co-
munidades, a Igreja, vieram 
junto à Cruz e entenderam, 
na relação, no encontro e na 
entrega, que Cristo é a sua 
vida, que Cristo vive o seu 
tempo e que viver implica 
evangelizar nessa verdade.
Em cada terra, em cada mo-
mento, fizemos caminho jun-
tos, sentindo não o peso da 
Cruz – ela eleva-nos (torna-
-nos leves) –, mas o peso de 
mostrar Cristo Vivo. Estamos 
a caminho, com a Cruz, com 
a nossa Vida de Cristo…

Decorreram cinco meses desde o início da peregrinação dos símbolos da JMJ pelas dioceses portuguesas. Com a 
passagem da cruz peregrina e do ícone de Nossa Senhora ‘Salus Populi Romani’ pelo Algarve, Beja, Évora, Portalegre-
Castelo Branco e Guarda, permanece, entre os jovens, a memória de verdadeiros encontros com CRISTO VIVO.

Daniela Horta
Diocese do Algarve
Tive oportunidade de par-
ticipar na JMJ de Cracóvia 
em 2016 e apercebi-me da 
dimensão de uma Jornada 
e do seu impacto no próprio 
país, por isso reconheço que 
é essencial receber de cora-
ção aberto e com a devida 
preparação um momento 
como este.
A passagem dos símbolos 
pelo Algarve teve um papel 
fundamental para a movi-
mentação da JMJ, princi-
palmente para as paróquias 
que estavam mais “adorme-
cidas”, onde a presença dos 
jovens era muito reduzida ou 
mesmo inexistente.
Na peregrinação dos símbo-
los, senti como um pequeno 
empurrão para renascer e 
despertar o encontro com 
JESUS, cada paróquia criou 
dinâmicas diferentes e mo-
mentos de oração para con-
seguir chegar aos jovens e 
entusiasmar as suas comuni-
dades paroquiais para este 
caminho até 2023.
Acredito que esta passagem 
dos símbolos deu muitos fru-
tos e, em 2023, iremos ser 
muitos mais jovens e com 
muita mais força para espa-
lhar a Palavra de Deus.

Nuno Fians
Diocese da Guarda 
Ao ver os símbolos da Jor-
nada Mundial da Juventu-
de senti uma grande ener-
gia e clima de confiança e 
paz, senti que não estava 
sozinho neste caminho de 
‘dizer sim’ até 2023, em 
Lisboa. Quando cantámos 
o hino da Jornada Mundial 
da Juventude – ‘Há pressa 
no ar’ – senti mesmo que o 
caminho do ‘sim’ é o certo e 
que todos juntos podemos 
fazer a diferença. Vamos 
ser as gotas que vão mu-
dar este “oceano” de ódio, 
invejas, intrigas, e trazen-
do a paz e principalmente 
o amor que são, cada vez 
mais, elementos importan-
tes para o desenvolvimen-
to da Igreja de Deus e para 
uma sociedade melhor.

Miguel Cascalheira
Diocese de Beja
Os símbolos das JMJ são 
simplesmente magníficos, e 
por si só transportam uma 
energia fantástica, trans-
portam alegria, amor. Os 
símbolos transportam con-
sigo o amor de Jesus Cristo, 
o carinho e amor materno 
de Maria. (...) 
Enquanto carregava a cruz 
da JMJ, eu não sentia um 
Jesus morto e crucificado, 
sentia um Jesus Cristo VIVO, 
como o celebramos agora 
na Páscoa. Jesus Cristo res-
suscitou, verdadeiramente 
está ressuscitado. Aleluia! 
Aleluia! (...) 
Só eu e Deus sabemos a fe-
licidade que senti por poder 
carregar a cruz e sentir que 
tinha comigo Jesus Cristo 
que me ama com todos os 
meus pecados. E que estará 
lá sempre para me guiar pe-
los caminhos da vida. 
Com os símbolos, senti Jesus 
Cristo Vivo e Ressuscitado, e 
senti o amor e a alegria de 
Maria que sorria com a res-
surreição do seu Filho.

CRISTO
Passagem dos símbolos tem 
sido ocasião para encontros

co
m

VIVO
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25 ABR
Via Lucis - Senhora do Castelo

Atualmente, o COD de Coimbra é composto 
por cerca de 70 elementos, divididos por 
11 equipas: Coordenação; Secretariado/in-
scrições; Conteúdos; Imagem, Comunicação 
e Marketing; Logística; Voluntários; Famílias 
de Acolhimento; Parcerias; Tesouraria; Músi-
ca e Dia JMJ. “É uma equipa muito versátil. 
Tem corrido muito bem”, garante o respon-
sável do COD de Coimbra, Hugo Monteiro.
Segundo este jovem, este é “um organismo 
independente de qualquer secretariado ou 
movimento existente na diocese” e tem cen-
trado a sua atividade na “dinamização e di-
vulgação da JMJ, bem como na preparação 
dos ‘Dias nas Dioceses’”. Para este trabalho, 
os jovens começaram por se organizar em 
21 Comités Organizadores Territoriais (COTs). 
O trabalho passou também por criar “uma 
rede de contactos muito forte”, em toda a 

diocese, envolvendo rádios e jornais locais, 
por exemplo. “Transmitimos informação 
com muita regularidade e essa informa-
ção, passa! Conseguimos até que o hino da 
JMJ passasse em rádios regionais”, destaca 
o jovem Hugo Monteiro. Agora, na fase de 
implementação, os esforços deste COD pas-
sam também por se “organizar para acolher 
os peregrinos estrangeiros e os voluntários 
diocesanos que se inscrevam para ajudar na 
preparação” dos ‘Dias nas Dioceses’. 
Segundo o responsável do COD de Coim-
bra, o trabalho que está a ser desenvolvido, 
sobretudo no contacto com todos, dentro 
e fora da Igreja, é já um sinal do legado 
desta JMJ. “As portas têm-se escancarado 
para os contactos que temos feito. A marca 
‘Jornada’ é muito forte, a abertura tem sido 
muito boa!”, garante.

Peregrinação dos Símbolos na Diocese de Viseu
26 ABR | 21h00
Oração Taizé - Igreja dos Terceiros

27 a 29 ABR
Arciprestado de Lafões

Algarve: jovens desafiados a 
anunciarem Cristo Vivo!
“Levanta-te e testemunha a tua fé! E anuncia 
Cristo vivo e ressuscitado!” foi o desafio deixa-
do pelo Bispo do Algarve, D. Manuel Quintas, 
aos 350 jovens presentes no Dia Diocesano da 
Juventude, em Faro, no Domingo de Ramos.

Viseu: COD lança convocatória 
para a preparação da JMJ
Através de um vídeo, apresentado a 19 de abril, 
o COD de Viseu convoca os jovens visienses 
para o caminho a realizar rumo à JMJ Lisboa 
2023. A iniciativa surge no mês em que a dio-
cese está a receber os símbolos da JMJ.
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À venda em 
https://store-eu.lisboa2023.org/

produtos
oficiais

BONÉ | Aba verde ou vermelha e 
fecho ajustável. Logotipo bordado

COLAR  | Cruz em cortiça

T-SHIRT NAS CORES DE PORTUGAL   
100% Poliéster técnico 130 gr.

PULSEIRA ‘MARIA LEVANTOU-SE E 
PARTIU APRESSADAMENTE’ (LC 1, 39) 
Kit 3 Pulseiras de silicone


