
 

Patronos da JMJ Lisboa 2023

Beata Chiara 
Badano 

A Beata Chiara Badano nasceu no 
dia 29 de outubro de 1971, em Sa-
vona (Norte de Itália). Conheceu o 
Movimento dos Focolares quando 
frequentava o 3.º ano da escola, 
mas logo, em 1988, apareceram-
-lhe os primeiros sinais da doença 
que, após diagnóstico, revelariam 
um tumor ósseo em último grau. 
Com os tratamentos que se suce-
deram, passou a viver em grande 
união com Jesus. No dia 13 de maio 
de 1990, pediu para que fossem 
suspendidos os tratamentos e pu-
desse regressar a casa, onde fa-
leceu, no dia 7 de outubro de 1990. 
Foi beatificada em 25 de setem-
bro de 2010. A sua festa litúrgica 
celebra-se a 29 de outubro.

Oração

Pai de imensa bondade, que 
pelos méritos do vosso Filho e 
o dom do Espírito tornastes ar-
dente de amor a Bem-aventura-
da Chiara Badano, transformai 
profundamente o nosso espírito, 
para que também nós, seguindo 
o seu exemplo, consigamos reali-
zar sempre com serena confiança 
a vossa santa vontade. Por Cristo, 
nosso Senhor. Ámen.
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ACOLHAMOS TODOS
"DE  BRAÇOS ABERTOS"
A partir dos braços de Cristo Redentor, no Rio de 
Janeiro, o presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023 
convidou os jovens brasileiros a participarem na pró-
xima Jornada Mundial da Juventude. Durante a des-
locação de uma delegação do COL da JMJ Lisboa 
2023 ao Brasil para divulgar a Jornada e motivar à 
participação de peregrinos brasileiros, realizou-se 
uma visita ao Santuário de Cristo Redentor. “Não 
imaginava poder subir tão alto para anunciar a JMJ 
Lisboa 2023”, afirmou, na ocasião, D. Américo Aguiar, 
agradecendo a “experiência única” de estar “literal-
mente dentro” do Cristo Redentor do Corcovado.
O Bispo Auxiliar de Lisboa desafiou todos os por-
tugueses ao acolhimento dos jovens. “Queremos 
que as aldeias, as vilas, as cidades, as famílias, de 
Lisboa e de todas as dioceses do país se preparem 
para acolher os jovens, com carinho, como dizem 
aqui, e de braços abertos, como o Cristo Reden-
tor, para acolhermos a juventude do mundo intei-
ro, que está a ser convidada pelo Papa Francisco 
para ir até Lisboa”, afirmou.
A visita à Arquidiocese do Rio de Janeiro, que de-

correu na última semana e incluiu encontros com o 
Arcebispo D. Orani Tempesta, com os delegados da 
juventude da região e com os membros da organi-
zação da JMJ Rio 2013, realizou-se após a partici-
pação na Assembleia da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil. Para Beatriz Gonçalves, voluntária 
do COL da JMJ Lisboa 2023 que integra a comitiva, 
foi “fundamental” participar no encontro dos Bispos 
do Brasil para “dar a conhecer a Jornada que vai 
acontecer em Portugal”. Para José Carlos Pasternak, 
os contactos com os prelados brasileiros foram uma 
“experiência enriquecedora”. “Temos alcançado o 
objetivo: fazer a JMJ mais conhecida no Brasil e in-
centivar e encorajar os Bispos, os padres, os jovens a 
participarem”, afirmou. Segundo Pedro Ary, a preo-
cupação principal dos jovens brasileiros é “o bilhete 
de avião, é atravessar o Atlântico”. “É o maior cus-
to para um peregrino vindo do Brasil”, e que exige 
“mais esforço”, sublinhou.
Após a presença no Rio de Janeiro, a delegação do 
COL da JMJ Lisboa 2023 prossegue o contacto com 
outras dioceses do Brasil.

Inscrições para a JMJ vão abrir até ao final de outubro
Durante a presença na Assembleia Plenária 
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), o presidente da Fundação JMJ Lisboa 
2023, D. Américo Aguiar, anunciou que as inscri-
ções dos peregrinos para a JMJ Lisboa 2023, que 
vai decorrer entre 1 e 6 de agosto de 2023, vão 
abrir “até ao final do mês de outubro” e que “o 
Papa será o primeiro peregrino a inscrever-se”.
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Nos primeiros dias da presença dos sím-
bolos da JMJ na Diocese de Vila Real 
surge já uma certeza: “Criou-se uma 
grande comunhão”. As palavras são do 
coordenador do COD daquela diocese, 
padre João Curralejo, que se mostra 
“surpreendido” pela condução que esta 
peregrinação está a tomar. “As coisas 
não vão ficar iguais”, afirma. “Traba-
lhamos, cada um na sua missão, no 
seu posto, quase como sentinelas para 
levarmos a missão avante, que é a mis-
são conjunta da Igreja. Depois, damo-
-nos conta de uma coisa: é Ele que nos 
leva a nós! As nossas planificações qua-
se sempre saem furadas e percebemos 
que é a Cruz de Cristo que nos move a 
todos”, observa este responsável.

A peregrinação dos símbolos da JMJ 
na Diocese de Vila Real teve início no 
passado dia 4 de setembro, na ponte 
de Rebordelo – depois de terem sido 
entregues pela Diocese de Bragança-
-Miranda –, com uma caravana de 
motards a “escoltarem” a chegada a 
Chaves da cruz peregrina e do ícone 

de Nossa Senhora ‘Salus Populi Ro-
mani’, por ruas adornadas com flores. 
Este momento, segundo o Bispo de 
Vila Real, D. António Augusto Azevedo, 
foi, para esta diocese, o “início do ca-
minho até Lisboa 2023, para o grande 
encontro com o Papa Francisco”.

O entusiasmo é partilhado também 
pelo jovem Pedro Borges. “Com esta 
peregrinação, esperamos levar o 
anúncio da Jornada ao maior núme-
ro de pessoas possível, dos mais jo-
vens aos mais adultos, pois todos são 
essenciais nesta missão”, afirma este 
membro do COD de Vila Real, que tam-
bém manifestou o desejo de que este 
acontecimento possa “ajudar a rejuve-
nescer a Pastoral da Juventude na dio-
cese” e “dar-lhe ainda mais força, uma 
vez que o período pandémico cortou 
algumas ligações que existiam”.
Para a jovem Sara Monteiro, também 
do COD de Vila Real, a presença dos 
símbolos da JMJ na sua diocese “pode 
levar a uma comunhão de toda a co-
munidade cristã” e à “esperança” de 

que os jovens “se juntem mais à Igre-
ja e sejam mais pró-ativos durante e 
após a JMJ Lisboa 2023”.

Estes dois responsáveis juvenis coin-
cidem também na classificação deste 
momento como “uma oportunidade 
única para voltar a chamar todos até 
à Igreja”, como classifica Pedro Bor-
ges. Para além deste objetivo, está 
também presente a expectativa de se 
“conseguir acolher todos” os peregri-
nos que, durante os ‘Dias nas Dioceses’ 
queiram “conhecer a nossa diocese e 
dar-lhes a conhecer a realidade des-

tes povos, os ambientes, os costumes 
e tradições”, aponta Sara Monteiro.
Até ao final do mês de setembro, os 
símbolos da JMJ vão peregrinar pelos 
oito arciprestados da Diocese de Vila 
Real, “percorrendo diversos locais e 
participando na vida e cultura trans-
montana, em especial a época de vin-
dimas que por aqui se vive”, avança o 
jovem Pedro Borges. Por sua vez, Sara 
Monteiro antecipa a passagem dos 
símbolos pelos santuários marianos, 
destacando “a ligação de Maria à JMJ 
Lisboa 2023 e a fé que os portuguese 
têm em Nossa Senhora”.

“É a Cruz de Cristo que nos move a todos” “Sentimos o carinho maternal 
neste caminhar”
Por ocasião da passagem dos símbolos da JMJ da 
Diocese de Bragança-Miranda para a Diocese de 
Vila Real, o presidente da Fundação JMJ Lisboa 
2023 deixou uma mensagem de agradecimento 
pelos “esforços” dos dois CODs que “abraçaram 
este desafio”. “Sei e testemunhei muitos sacrifícios 
pessoais... OBRIGADO. Deus providenciou que esta 
peregrinação tivesse muitas marcas de Maria... 
muitas festas e procissões... sentimos o carinho 
maternal neste caminhar. Deus vos abençoe e pro-
teja sempre”, escreveu D. Américo Aguiar que, por 
estar a coordenar a comitiva da JMJ Lisboa 2023 
no Brasil (ver página 1), não pôde estar presente 
neste momento. “Que a Cruz da JMJ e o Ícone de 
Maria toquem os jovens e todas as irmãs e irmãos 
de Vila Real”, desejou o responsável.

Acompanhe a peregrinação 
dos símbolos na Diocese de 
Vila Real: www.facebook.com/
JUVdiocesevilareal

Na chegada à Diocese de Vila Real, os símbolos foram “escoltados” por uma caravana de motards
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produtos
oficiais

SACO MOCHILA
Saco mochila de cordões de linha 

nature, algodão reciclado, com 
alças de transporte de 70 cm. 
Cordões de algodão cru, com 
argolas de metal reforçadas. 
Resistência até 9kg de peso. 

100% Algodão Reciclado 140 g/m. 
Dimensões: 380 x 420 mm

PULSEIRA DEZENA 
DE MADEIRA  

Contas de madeira de oliveira. 
As contas são tecidas em fio de 
algodão com nós macramé por 
artesãs locais. A cruz é uma liga 

de metais, com uma componente 
reciclada. Produzida em Fátima
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Baixo Tâmega

15 A 17 SET
Centro II

Peregrinação  
dos Símbolos na 
Diocese de Vila Real

A JMJ Lisboa 2023 está presente na Fei-
ra do Livro de Lisboa, no stand da Paulus 
Editora. Até dia 11 de setembro, é possível 
adquirir, naquele espaço, o livro ‘Patronos 
da JMJ Lisboa 2023’.

O ‘Festival F’, realizado em Faro, no início 
de setembro, recebeu a divulgação da 
JMJ Lisboa 2023, através da presença de 
uma estrutura que serviu para dar a co-
nhecer o evento junto dos festivaleiros.

17 A 19 SET
Terra Quente

O COL da JMJ Lisboa 2023 esteve repre-
sentado no “maior evento” de Madagáscar 
– a Jornada Nacional da Juventude –, onde 
se reuniram cerca de 30 mil jovens. Na ci-
dade de Antsirabe, naquela ilha africana, os 
portugueses Hélder Gomes e António Lou-
renço foram acolhidos “com total alegria e 
confiança, como quem acolhe amigos em 
sua casa, de braços abertos” por parte dos 
representantes das dioceses daquele país e 
sentiram-se “verdadeiros peregrinos”.
No ano em que este encontro completa a 
30ª edição, os jovens portugueses procura-
ram, nos primeiros dias de setembro, falar 

da JMJ Lisboa 2023 e convidar à participa-
ção no encontro em Portugal. “É difícil de-
screver a experiência aqui vivida, pois acr-
editamos ter sido agraciados com um dos 
maiores testemunhos de fé e amor a Deus 
e à Sua Igreja alguma vez vividos e que nos 
foi oferecido pelo povo malgaxe (Madagás-
car). Tudo em total generosidade e verdade, 
com total simplicidade, sem ter faltado ab-
solutamente nada, pois o essencial esteve 
sempre lá: celebrar Cristo Vivo na existên-
cia de cada um, o mesmo Cristo, a mesma 
Igreja!", partilham Hélder Gomes e António 
Lourenço, membros do COL.

JMJ Lisboa 2023 esteve presente 
no maior evento de Madagáscar
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