
ESTAMOS A CAMINHO
#14 01

MAIO
2022

“Não tenham medo  
da vida, a vida é bela!”

A JMJ mais 
sustentável  

de sempre
No Dia da Terra, assinalado a 22 de 
abril, a JMJ Lisboa 2023 divulgou uma 
Carta-Compromisso com a Sustentabi-
lidade que assume para a construção 
da Jornada e que propõe à comuni-
dade em geral, equipa, parceiros, vo-
luntários e peregrinos. “Vamos juntos 
construir a Jornada Mundial da Juven-
tude mais sustentável de sempre!”, é o 
apelo da organização. Na carta, o COL 
da JMJ assegura que pretende “fazer 
da sustentabilidade um objetivo central 
da concretização da JMJ Lisboa 2023” 
e recorda que o Papa desafia todos a 
fazer da Jornada de Lisboa “um evento 
jovem, com vida e força”.

Num encontro que reuniu, na Praça de São Pe-
dro, no Vaticano, milhares de adolescentes e jo-
vens de toda a Itália, o Papa Francisco fez-lhes 
um pedido. “Não tenham medo da vida, por fa-
vor! Tenham medo da morte, da morte da alma, 

da morte do futuro, do fechamento do coração. 
Disto vocês devem ter medo. Mas da vida não, 
a vida é bela”, disse o Papa, no âmbito da pere-
grinação de jovens das dioceses italianas, que 
decorreu no dia 18 de abril.
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Símbolos geram 
“comunhão” e põem  
os jovens a caminho 

Símbolos da JMJ na Diocese de Viseu

“Viveu-se uma comunhão muito 
grande” durante a passagem dos 
símbolos da JMJ pela Diocese de 
Viseu. A partilha é do responsável 
pelo COD daquela diocese, Fernando 
Chapeiro, que destaca os momentos 
“bonitos” que contrastaram com a 
habitual dificuldade na mobilização 
para iniciativas diocesanas. “No dia 
25 de abril, na Via Lucis e no concer-
to da ‘Banda da Paróquia’, em Man-
gualde, percebemos que estava gen-
te de toda a diocese, até dos pontos 
mais recônditos. Estamos em comu-
nhão com a diocese toda”, assegura.
Os símbolos chegaram a Viseu no 
dia 3 de abril e, durante quase cer-
ca de um mês, foi possível identifi-
car também um “sentimento de re-
começo”. Para Fernando Chapeiro, 
“a passagem dos símbolos fez com 
que os grupos, que estavam muito 
parados devido à pandemia, se rea-
tivassem”. “As pessoas juntaram-se 
para preparar o acolhimento des-
tes símbolos” e até a quantidade 
de pessoas que participaram na 
iniciativa “foi uma alegre surpresa”, 
contrariando as expectativas mais 
otimistas. “Muitos nem conheciam 
bem os símbolos, mas ficaram tão 
agradados e tão felizes por aquele 
momento...”, testemunha.

Uma das etapas mais marcante 
da peregrinação dos símbolos foi 
a passagem pelo Estabelecimento 
Prisional de Viseu, no dia 20 de abril. 
“O estabelecimento prisional abriu-
-nos as portas, mas estávamos mui-
to na expectativa de como iria ser”, 
conta o responsável pelo COD de 
Viseu. “Rezámos lá uma Via-Sacra, 
com as meditações que o Papa pro-
feriu numa visita a um Centro Prisio-
nal. Os reclusos participaram e esse 

momento tocou-lhes o coração – a 
eles e a nós”, partilha. 
Durante as celebrações do Tríduo 
Pascal, os símbolos da JMJ perma-
neceram na Sé de Viseu. A ocasião 
para rezar diante deles, foi oportu-
nidade para os locais, mas também 
para os turistas que procuraram a ci-
dade para a Semana Santa. “Demos 
conta de muita gente a tirar fotos e a 
questionarem-nos sobre o que era a 
JMJ. Foi um ótimo meio de divulga-
ção”, garante Fernando Chapeiro.

Diante do desafio de coordenar a 
peregrinação dos símbolos da JMJ, o 
responsável pelo COD de Viseu conta 
que “investiu forte” ao abdicar das 
férias de verão para as poder gozar 
neste período. “Usei-as para acom-
panhar os símbolos o máximo possí-
vel, e também para poder sentir esta 
realidade juvenil com mais clareza”, 
revela. E foram muitas as experiên-
cias que enriqueceram esta decisão. 
“No princípio, muitos nem faziam 
ideia do que é uma JMJ. Parece-lhes 
até uma coisa muito clerical e can-
sativa. O que eles sentiram com esta 
dinâmica dos símbolos e com toda 
a apresentação que fizemos sobre 
a JMJ, é que, afinal, há algo jovem, 
algo com espírito leve, e na Igreja 
Católica. Muitos ficaram logo com 
vontade de se inscreverem na JMJ 
Lisboa 2023, o que mostra o compro-
misso e a vontade de ir”, conta.
Agora, no momento em que se faz 
um balanço da peregrinação da 
cruz e do ícone mariano por Viseu, “a 
responsabilidade é grande” e passa 
por “pegar nessa vontade para fa-
zer caminho conjunto e aproveitá-la 
para continuar até agosto de 2023, 
e mais além”, ambiciona este res-
ponsável juvenil.
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Os símbolos visitaram o Estabelecimento 
Prisional de Viseu

Mangualde recebeu uma Via Lucis e o concerto da ‘Banda da paróquia’

As Monjas Concepcionistas Franciscanas 
acolheram a cruz e o ícone
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6 MAI | 20H00
Receção dos símbolos, 
paróquia da Visitação

Os símbolos da JMJ vão estar na Diocese 
do Funchal entre 6 e 26 de maio

O COL da JMJ Lisboa 2023 reuniu, no dia 
18 de abril, com os responsáveis das Câ-
maras Municipais de Lisboa e de Loures 
e com o Grupo de Projeto do Governo. Os 
trabalhos, que decorreram na autarquia 
loureense, abordaram a fase que ante-
cede a realização da Jornada, marcada 
para agosto de 2023, nomeadamente as 
obras no Parque Tejo, onde vão decorrer 
os atos centrais, que vão contar com a 
presença do Papa Francisco e dos jovens 
de todo o mundo.

A Fundação JMJ Lisboa 2023 e o El Corte 
Inglés assinaram, na última semana, um 
protocolo de colaboração. O El Corte In-
glés “apoia a iniciativa de várias formas, 
que passam pela a cedência de espa-
ços, apoio a refeições e voluntariado de 
colaboradores, entre outras iniciativas 
que, entretanto, se vierem a revelar ne-
cessárias”, revela um comunicado. Para 
o presidente da Fundação JMJ Lisboa 
2023, D. Américo Aguiar, “esta parceria é 
fundamental para acolhermos de braços 
abertos os jovens de todo o mundo, em 
agosto de 2023”.

15 MAI
Dia Diocesano das Famílias, 
na paróquia dos Prazeres

COL reúne com 
responsáveis 

governamentais  
e autárquicos 

JMJ firma 
protocolo com o 

El Corte Inglés

Sacerdotes de Oeiras reúnem 
na sede da JMJ
Os sacerdotes da Vigararia de Oeiras fize-
ram no dia 27 de abril, pela primeira vez, 
a reunião regular mensal na sede da JMJ 
Lisboa 2023, na Antiga Manutenção Militar 
de Lisboa, no Beato.

Visita do presidente
executivo do BPI
O presidente executivo do BPI, João Pedro 
Oliveira e Costa, visitou, no dia 22 de abril, 
a sede da JMJ Lisboa 2023, onde, dois dias 
antes, vários colaboradores do banco reali-
zaram uma ação de voluntariado.
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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 VelasAG
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A Peregrinação 
dos Símbolos na Diocese do Funchal


