
Patronos da JMJ Lisboa 2023

SÃO JOÃO BOSCO
São João Bosco nasceu no ano de 1815, 
em Castelnuovo d’Asti, norte de Itália. Em 
1841, foi ordenado presbítero, passando a 
exercer o seu ministério na cidade de Tu-
rim. Foi aí, no contacto diário com os jo-
vens órfãos e abandonados, que decidiu 
fundar o Oratório São Francisco de Sa-
les. Faleceu em 1888, deixando uma vasta 
obra, a Família Salesiana, espalhada por 
todos os continentes. Foi canonizado no 
dia 1 de abril de 1934. A sua festa litúrgica 
celebra-se a 31 de janeiro.

Açores: aceitam  
o desafio?
Os jovens da Madeira levaram os símbolos da 
JMJ ao Pico do Areeiro, um dos pontos mais al-
tos daquela ilha, e desafiaram os jovens açoria-
nos – que estão agora a acolher a peregrina-
ção da cruz e do ícone mariano – a subirem ao 
ponto mais alto daquele arquipélago, na ilha do 
Pico. A subida ‘madeirense’ aconteceu no dia 26 

de maio, ao nascer do sol, no último dia da pe-
regrinação dos símbolos pela Diocese do Fun-
chal. “Ficamos à espera que aceitem o nosso 
desafio!”, anunciaram os jovens madeirenses, 
garantindo que “estes símbolos foram um sinal 
vivo e um motivo ainda maior para vivermos a 
nossa fé de forma alegre e destemida”.

Oração
Senhor nosso Deus, que em São João 
Bosco destes à vossa Igreja um pai e mes-
tre da juventude, fazei que, animados pelo 
mesmo amor, nos entreguemos ao vosso 
serviço trabalhando pela salvação dos 
homens. Por Cristo, nosso Senhor. Ámen.

Dioceses apresentam os seus patronos
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Em cada uma das dioceses portuguesas os CODs es-
colheram santos e santas que são referências para os 
jovens no caminho até à JMJ Lisboa 2023. Saiba aqui 
qual é o Patrono da sua diocese:

Algarve: Beato Vicente de Albufeira, São Gonçalo de La-
gos e Nossa Senhora da Piedade; Angra: Patronos - São 
João Paulo II, Beato João Batista Machado (açoriano) e 
Beato Carlo Acutis, Intercessores- Maria Vieira - jovem 
mártir açoriana (processo de beatificação em curso) 
e Madre Teresa da Anunciada - fundadora do culto do 
Senhor Santo Cristo dos Milagres (processo de beatifica-
ção em curso); Aveiro: Santa Joana Princesa; Beja: São 
Sisenando; Braga: Venerável Frei Bernardo de Vasconce-
los; Bragança-Miranda: Beata Chiara Badano; Coimbra: 
Rainha Santa Isabel, Santo Agostinho, Santo António de 

Lisboa e São Teotónio; Évora: Santa Beatriz da Silva e São 
João de Deus; Forças Armadas e Forças de Segurança: 
São Nuno de Santa Maria; Funchal: Beato Carlos da Áus-
tria; Guarda: Irmão Francisco Álvares, Irmão Manuel Fer-
nandes e Irmão António Soares; Lamego: Mártir São Se-
bastião; Leiria-Fátima: Santos Francisco e Jacinta Marto; 
Lisboa: Santo António de Lisboa; Portalegre-Castelo 
Branco: Beato Diogo Pires Mimoso e São Nuno de Santa 
Maria; Porto: Irmã Maria Droste Zu Vischering (também 
conhecida por Irmã Maria do Divino Coração); Santarém: 
São Francisco Xavier, Venerável Luiza Andaluz, Beato 
Carlo Acutis e Chiara Corbella Petrillo (Serva de Deus); Se-
túbal: Santos Francisco e Jacinta Marto, Santo António de 
Lisboa, Santa Beatriz da Silva, São Nuno de Santa Maria, 
Rainha Santa Isabel, Beata Alexandrina de Balazar, São 
João de Brito, Beato Carlo Acutis, Beata Chiara Badano e 

São João Bosco; Viana do Castelo: São Bartolomeu dos 
Mártires e São Teotónio; Vila Real: Santa Teresinha do 
Menino Jesus; Viseu: Beata Rita Amada de Jesus.
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Símbolos são “momento favorável” 
para a juventude açoriana

Símbolos da JMJ chegaram à Diocese de Angra

As ilhas do arquipélago dos Açores 
começaram a receber a peregrina-
ção dos símbolos da JMJ, com mui-
to “entusiasmo”, num gesto de “co-
munhão de Igreja em Portugal” e “a 
nível mundial”. Assim o classifica o 
coordenador do COD de Angra, pa-
dre Norberto Brum, que se mostra 
muito satisfeito com este aconteci-
mento, iniciado no dia 26 de maio. 
Para este responsável, a peregri-
nação é importante para esta “dio-
cese periférica, no meio do Atlânti-
co”, que, muitas vezes, “não tem as 
mesmas oportunidades que têm as 
outras dioceses do continente”, os 
mesmos “dinamismos”, atendendo 
às suas “especificidades enquanto 
ilhas”. É, por isso, “uma alegria os 
jovens de todas as ilhas sentirem-
-se igualados, com as mesmas 
oportunidades e com as mesmas 
dinâmicas, os mesmos esforços – 

claro que, cada um, à sua medida”, 
afirma o padre Norberto.

O “plano ambicioso” para fazer 
chegar os símbolos às nove ilhas 
do arquipélago obrigaram a um 
planeamento logístico muito cui-
dadoso, embora a organização já 
estivesse a contar que “aconteces-
sem contratempos” causados pela 
meteorologia, conta Carolina Chá-
lim Rebelo, do COD de Angra. Logo 
no dia 30 de maio, a intempérie que 
se abateu sob as ilhas do grupo oci-
dental fez com que não fosse pos-
sível descolagens e aterragens. “O 
programa teve que ser alterado, 
mas vai ser possível ajustá-lo, mes-
mo ficando somente cerca de uma 
hora na Ilha do Corvo, a ilha mais 
pequena do arquipélago. Graças 
a um esforço conjunto e graças à 
Força Aérea, vamos conseguir”, as-

segura esta jovem, de 30 anos.
Segundo Carolina Chálim Rebelo, 
“os jovens açorianos têm estado 
muito entusiasmados com a vin-
da dos símbolos” e a expectativa 
“é muito grande”. Por exemplo, “na 
Ilha de São Miguel, onde ainda fal-
tam 15 dias para a chegada dos 
símbolos, já se começa a preparar 
o coro para a Missa e a sentir uma 
elevada expectativa”. “Também na 
Ilha do Faial, já se vêm partilhas 
de fotografias do espaço para a 
Vigília, que vai acontecer com uma 
iluminação dedicada à JMJ. Está 
tudo a ser feito de propósito para 
que os símbolos sejam bem recebi-
dos e seja um evento memorável”, 
deseja Carolina.
O coordenador do Comité Orga-
nizador Diocesano de Angra con-
sidera que, mais importante do 
que a quantidade de pessoas, “é a 

oportunidade que todos os jovens 
têm de vivenciar este momento tão 
importante, tão dinâmico”, que é a 
visita destes dois símbolos. “Que-
remos que seja um momento de 
entusiasmo, um momento de re-
novação, de aprofundamento da 
nossa identidade, mas sobretudo 
um momento de graça, de bênção, 
que seja um momento favorável à 
nossa juventude”, refere o padre 
Norberto Brum.

A peregrinação dos símbolos vai 
continuar pelas ilhas dos Açores 
até ao dia 29 de junho e estão pre-
vistas várias iniciativas, como a 
visita a escolas, a instituições de 
crianças e a instituições de acolhi-
mento de jovens e crianças, mas 
também ao seminário, a comuni-
dades religiosas, a casas de saúde 
e a lares de idosos.

Acompanhe aqui a peregrinação dos símbolos da JMJ 
nos Açores: https://bit.ly/CODAngra-JMJ2023 
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AGENDA

7 A 8 JUN
Ilha do Faial

Peregrinação dos Símbolos na Diocese de Angra
8 A 10 JUN
Ilha do Pico

11 JUN
Ouvidoria de Angra do Heroísmo

10 JUN 
Ilha de São Jorge

Outdoor marca local
Quem circula no IC2, entre Lisboa e Loures, 
passou a encontrar, desde os últimos dias, 
o outdoor que assinala aquele como o local 
que vai receber milhares de jovens de todo 
o mundo, em agosto de 2023.

Cáritas na JMJ
A presidente da Cáritas Portuguesa, Rita 
Valadas, visitou, na última semana, a sede 
da JMJ Lisboa 2023, na Antiga Manutenção 
Militar de Lisboa, no Beato.

Réplicas da cruz da JMJ nas dioceses
A Fundação JMJ Lisboa 2023 entregou às dioceses portu-
guesas, por onde já passaram os símbolos da JMJ, uma 
réplica da cruz que, em 1983, foi confiada aos jovens por 
João Paulo II, para que fosse levada por todo o mundo. 
Os símbolos estão, atualmente, na Diocese de Angra e já 
passaram pelas dioceses do Funchal, Viseu, Guarda, Por-
talegre-Castelo Branco, Évora, Beja e Algarve. 

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

produtos
oficiais

VELAS | Kit de 3 velas aromatizadas. 
Fabricado em Fátima

DEZENA | Produzida em madeira. 
Fabricada em Fátima

BLOCO DE NOTAS  | Formato A6 
com 100 folhas de papel reciclado

T-SHIRT CRUZ | 100% algodão,
 em cinza matizado 

Duarte tem 37 anos e licenciou-se em Gestão, pela Uni-
versidade Nova. Está, atualmente, nos quadros da CUF e 
“emprestado” à gestão deste “projeto único”. É casado, 
tem uma filha e um filho, com 3 anos e 9 meses, res-
petivamente. A sua paróquia de origem é São João do 
Estoril, onde chegou a fazer parte do agrupamento 75 
do CNE, mas, depois de casar e ir viver para Lisboa, a 
sua caminhada cristã passa também pela paróquia de 
Santo Condestável, onde reside, e a paróquia de Ar-
ruda dos Vinhos, de onde a esposa é natural. Na uni-
versidade, participou na Missão País e também esteve 
ligado ao Movimento de Schoenstatt, com quem es-
teve, durante um ano, numa missão no Burundi.
No cargo de secretário executivo da JMJ Lisboa 2023 
desde outubro de 2020, Duarte Ricciardi encara esta 
missão como “algo único, quer para a Igreja, quer 
para o país”. “É um trabalho que une o lado pastoral 
e humano com o lado profissional”, considera. 
Como legado que a JMJ poderá deixar, este respon-
sável crê que irá muito além da transformação do 
Parque Tejo. “O maior legado deveria ser ajudar-
nos – Igreja, Estado, empresas – a trabalhar mel-
hor uns com os outros”, deseja.

DUARTE RICCIARDI
Secretário Executivo

QUEM TRABALHA NO COL DA JMJ LISBOA 2023?


