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Adolescentes  
e jovens de Leiria-
-Fátima dispostos 

a dizer ‘sim’
Foram 950 os adolescentes e jovens da 
Diocese de Leiria-Fátima que participa-
ram no Encontro Diocesano de Adoles-
centes que serviu para “dar a conhecer a 
JMJ” e desafiar à caminhada de prepara-
ção até agosto de 2023.
‘Dispostos ao sim’ foi o tema do encontro 
que “encheu o Santuário de Fátima com 
as cores da JMJ Lisboa 2023”, conta a 
organização. O coordenador do COD da-
quela diocese, padre André Batista, expli-
cou que este encontro “foi uma excelente 
oportunidade para dar a conhecer a JMJ 
nas suas diversas dimensões”.
A parte da manhã foi dedicada ao “sim 
de Maria”, com o Bispo de Leiria-Fátima, 
D. José Ornelas, a convidar os jovens a 
seguirem o exemplo de Maria e ousarem 
levantar-se. A parte da tarde foi dedicada 
à apresentação da Jornada Mundial da 
Juventude. A jovem Laura destaca que, 
durante este período, houve a possibili-
dade de “contactar com outros jovens e 
outros grupos de catequese e até trocar 
símbolos com eles, perguntar os nomes 
deles e de onde é que eram”, à semelhan-
ça do que acontece numa JMJ. 
O presidente da Fundação JMJ Lisboa 
2023, D. Américo Aguiar, também esteve 
presente em Fátima e desafiou os ado-
lescentes e jovens a convidarem amigos a 
participar e a serem ‘influencers’ da JMJ.

Jovens do Panamá 
projetam participação 
“muito numerosa”  
na JMJ Lisboa 2023
“Verificou-se um aumento considerável na dele-
gação panamenha de peregrinos” para partici-
par na JMJ Lisboa 2023, conta Guadalupe Hidal-
go, do Panamá – sede da anterior edição da JMJ. 
Para esta jovem, “as dificuldades que surgiram 
por causa da pandemia não tiraram a vontade” 
dos jovens em participar no encontro com o Papa 
Francisco, em agosto de 2023, em Portugal.
A mesma vontade tem o jovem Juan Carlos Can-
danedo. “Será a primeira vez que sairei do país 
e isso põe-me nervoso”, partilha. Segundo Juan, 
a mobilização dos jovens “é muito boa” e existe 
o desejo de a Arquidiocese do Panamá trazer a 

Portugal uma “delegação muito numerosa”.
No início de maio, o encontro ‘Páscoa Juvenil’, 
no Panamá, reuniu mais de 1000 jovens com o 
seu Arcebispo, D. José Domingo Ulloa Mendieta, 
e também serviu para fazer memória da última 
JMJ, em 2019. Para Juan Carlos Candanedo, este 
acontecimento “marcou todos os panamenhos 
e, em especial, os jovens”, fazendo surgir “muitos 
grupos” de pastoral juvenil.
Por sua vez, Guadalupe Hidalgo partilha que, 
apesar das dificuldades, tem-se “mantido vivo o 
legado” da última JMJ, procurando “sair ao en-
contro de Cristo, que está no nosso próximo”.
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A “alegria” 
PELOS símbolos chama mais jovens 

Símbolos chegam à Diocese do Funchal

A “novidade” e a “alegria” marcaram 
os primeiros dias da chegada dos 
símbolos da JMJ à ilha da Madeira. 
Após a peregrinação na Diocese de 
Viseu, a cruz e o ícone mariano via-
jaram até ao Funchal e iniciaram, 
no dia 6 de maio, um percurso de 
aproximadamente um mês, até 24 
de maio, por esta diocese. Para o 
coordenador adjunto do COD do 
Funchal, Francisco Dionísio – mais 
conhecido por Kiko –, a presença 
dos símbolos veio trazer um sen-
timento de “novidade” a muitos 
jovens que desconheciam a histó-
ria das Jornadas. “Temos a cons-
ciência de que as Jornadas, para 
nós, enquanto insulares, foram em 
locais muito longe. Há uma gera-
ção que desconhece muito dessa 
história”, aponta este responsável, 
salientando o trabalho de divulga-
ção que tem sido feito junto das 
paróquias e que antecedeu este 
momento: “O feedback que temos 
tido mostra que há jovens com in-
teresse em vir e, ao verem a ale-
gria, querem ter também essa ex-
periência, querem participar”.
O jovem Kiko acredita que esta 
peregrinação será uma “marca” 
para a diocese e, por isso, “funda-
mental para o presente e futuro da 
pastoral juvenil”. “Queremos rea-
cender esta chama que sabemos 
estar apagada em alguns sítios”, 
aponta. E os frutos já se começam 
a ver. “Alguns dos jovens que con-
tactaram connosco, disseram-nos 
o quão marcante é carregar aque-
la cruz e o ícone, mesmo sem ter 
estado numa JMJ”, testemunha.
A paróquia da Visitação foi a primei-
ra paragem dos símbolos da JMJ, 
na Madeira. Em clima de alegria, o 
Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, de-

safiou os cerca de 300 jovens pre-
sentes a “levantarem-se da cadeira” 
e assumirem a sua missão de bati-
zados. “Que sejamos como São Pau-
lo e tenhamos a coragem de mudar 
de vida, de se erguer para uma vida 
nova” e de “pedir ao Senhor nos dê 
a coragem de levar Jesus Cristo a 
tantos que, de facto, ainda não O 
conhecem e de criar este grande 
movimento que há de desembocar 
na Jornada Mundial da Juventude e, 
depois, em todas as consequências 
que ela traz”, pediu o prelado.
O responsável do COD do Funchal, 
padre Carlos Almada, congratulou-
-se com a presença de muitos jovens 
e pediu-lhes que acolham também 
estes símbolos “na vida e no cora-
ção”. O sacerdote referiu que os jo-
vens madeirenses estão “ansiosos e 
cheios de expectativas” com a che-
gada dos símbolos, que já estiveram 
“em muitos países e foram carre-
gados por muitas pessoas”. “Ago-
ra, compete aos jovens do Funchal 
carregá-los e acolher a simbologia”, 
acentuou o responsável pelo COD 
funchalense. Para além da impor-
tância do acolhimento e da despedi-
da, o padre Carlos Almada destaca 
também outros momentos que vão 
acontecer ao longo do mês, como 
a passagem dos símbolos pelo “Es-
tabelecimento Prisional, escolas e 
lares de idosos”. Os jovens estão 
também a preparar “uma evange-
lização de rua, no Funchal”, onde a 
cruz e o ícone vão “andar nas ruas 
e praças da cidade”, revelou o sa-
cerdote, adiantando que a organi-
zação está “a estudar também a 
ida dos símbolos a locais emble-
máticos da ilha”.

FOTOS: Duarte Gomes e SDPJ Funchal

O programa da peregrinação dos símbolos da JMJ no Funchal 
pode ser consultado em https://funchaljmj237.webnode.pt
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AGENDA

15 E 16 MAI
Arciprestado da Ribeira Brava/Ponta do 
Sol e Arciprestado de Câmara de Lobos

O COD de Aveiro nasceu como uma “estrutura 
autónoma integrante do Departamento da 
Pastoral Juvenil” da diocese. O coordenador, 
padre Leonel Abrantes, explica como o COD 
está organizado: “Setor financeiro, volun-
tariado, inscrições e famílias de acolhimento, 
dinamização pastoral, logística, produção 
e segurança, jurídico e protocolo, comuni-
cação e marketing, coordenação geral e 
animação. Temos também o secretariado, 
a coordenação e a co-coordenação”. Esta 
estrutura integra 11 pessoas e tem reunido 
quinzenalmente. Cada setor foi constituindo 
as suas próprias equipas e “isto está a alar-
gar”, reconhece o responsável. 
Tudo o que tem sido criado no caminho de 
preparação da JMJ, na Diocese de Aveiro, 
tem feito aumentar a expectativa, apesar 
reconhecerem que, devido às circunstâncias 
da pandemia, “algumas dinâmicas juvenis 
morreram”, afirma o coordenador do COD 
de Aveiro, lembrando que “as redes sociais 

são boas, mas valem o que valem”. “Estamos 
a falar de faixas etárias que, apesar de tudo, 
precisam muito do contacto e presença. A 
nossa expectativa é que consigamos, até à 
JMJ, mobilizar”. Um resultado “muito signifi-
cativo” dessa mobilização é já o número de 
pessoas envolvidas, entre COPs e COAs (Co-
mités Organizadores Arciprestais), – cerca de 
400, “na sua maioria, jovens”. “Temos uma 
boa expectativa para acolher os jovens que 
venham para os ‘Dias nas Dioceses’”, garan-
te o padre Leonel Abrantes.
Para o “pós-Jornada”, este sacerdote, que é 
também diretor do Departamento da Pas-
toral Juvenil da Diocese de Aveiro, espera 
que permaneçam as estruturas paroquiais e 
arciprestais existentes, “para podermos ter 
uma pastoral juvenil mais integrada, mais 
sinodal”. “O outro objetivo – mais difícil –, é 
que as dinâmicas de preparação pudessem 
continuar, que houvesse o bom hábito de 
oração e preparação”, deseja.

Peregrinação dos Símbolos na Diocese do Funchal
19 MAI
Estabelecimento  
Prisional do Funchal

21 E 22 MAI
Peregrinação dos  
símbolos pelo Porto Santo

Lamego venceu o Festival  
Nacional da Canção Mensagem
O Grupo de Jovens da Sé da Diocese de 
Lamego venceu a 13.ª edição do Festival Nacio-
nal da Canção Mensagem, realizado no dia 8 
de maio, em Aveiro, e que teve como tema ‘Le-
vanta-te’. A jovem Denise Pinto, autora da letra 
da canção vencedora, garantiu que esta vitória 
também dá outra energia na preparação para 
a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa. O 
segundo lugar foi entregue à Diocese de Lisboa 
e o terceiro lugar à Diocese de Aveiro.

COD DE AVEIRO

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 


