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Nas palavras do Cardeal-Patriarca 
de Lisboa, a “envolvência” e o pul-
sar “cada vez mais forte” que o ca-
minho de preparação da JMJ está 
a suscitar “é muito marcante e enri-
quecedor do que é o entusiasmo e 
a disponibilidade ativa juvenil para 
realizar um acontecimento desta 
ordem”. Presente no encontro que 
reuniu, no dia 12 de fevereiro, os 
elementos que estão a trabalhar 
no Comité Organizador Local (COL) 
da JMJ Lisboa 2023, D. Manuel Cle-
mente felicitou o trabalho realizado 
e desafiou, na Missa, os participan-
tes a refletirem sobre três palavras: 
‘Confiança’ – “Esta é uma obra de 
Deus, não é nossa”; ‘Ressurreição’ – 
“Dois mil anos depois, aquilo que nos 

Um pulsar “cada vez mais forte”
Encontro com os membros do COL da JMJ Lisboa 2023

move na realização desta Jornada 
é um sinal de ressurreição”; e ‘Bem-
-aventurança’ – “Não queremos ser 
nós esses bem-aventurados, todos 
nós que queremos proporcionar a 
outros, algo que só com Deus pode-
mos conseguir?”, questionou. 
A jovem Rita Xavier, que apresentou 
este encontro no Colégio Pedro Ar-
rupe, junto ao Parque Tejo, em Lis-
boa, partilha a alegria de fazer parte 
“de uma grande família” que prepa-
ra a chegada do Papa e dos jovens 
de todo o mundo. “É bom ver gente 
unida para o mesmo objetivo: fazer 
chegar a mensagem de Jesus a todo 
o lado” e “ver a união de toda a gen-
te, dentro da Igreja, a trabalhar para 
o mesmo objetivo”, destaca. 

No início do encontro que apresentou 
os sectores e gabinetes que compõem 
o COL, o presidente da Fundação JMJ 
Lisboa 2023, D. Américo Aguiar, diri-
giu uma palavra de “agradecimento” 
a todos os que estão envolvidos na 
preparação da JMJ, “e alguns, desde 
a primeira hora”. “No final, que nos 
possamos encontrar para dar graças 
a Deus por tudo o que aconteceu. E 
sabemos que vai acontecer, porque 
Deus vai providenciar”, garantiu.

Neste encontro, o secretário exe-
cutivo da JMJ Lisboa 2023, Duar-
te Ricciardi, apresentou a ‘Fase de 
Implementação’, que agora tem 
início. “É uma fase em que tudo o 
que andámos a sonhar, nos últimos 
três anos, vai ganhar forma”, asse-
gura este jovem, garantindo que, à 
medida se se “tornam visíveis estes 
sinais da preparação”, os jovens 
“vão-se sentindo, cada vez mais, 
parte deste caminho”.

Fase de Implementação
Após a ‘Fase de Planeamento’, que começou no início da preparação  

da JMJ Lisboa 2023, tem agora início a ‘Fase de Implementação’, que  
vai durar até à semana do encontro, em agosto de 2023.
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“Honra 
         e gratidão”

Símbolos da JMJ na Diocese de Beja

Já na raia com o Algarve, a vila 
alentejana de Mértola mobilizou-
-se para receber os símbolos da 
JMJ. Foi no dia 27 de novembro de 
2021, coincidindo com a Jornada 
Diocesana da Juventude, que cerca 
de 250 jovens contribuíram para a 
“agitação e movimentação” daque-
le lugar, abrindo portas para outros 
momentos de “muita alegria” que 
se seguiriam, ao longo de mais de 
dois mil quilómetros, durante qua-
se um mês. A presença da cruz e do 
ícone mariano pelas terras do sul 
do Alentejo foram, para as comu-
nidades, “motivo de honra e gra-
tidão”. Segundo o responsável do 
COD de Beja, padre Francisco Mo-
lho, perante uma diocese que expe-
rimenta o “isolamento” das popula-
ções, “sentir que algo de dimensão 
mundial, como é a JMJ, também 
chega às paróquias mais recôndi-
tas do nosso país, despertou o sen-
timento de honra” e fez com que 
“reconheçamos que Deus não é só 
para os grandes, mas para todos”. 
Isso “desperta também o sentimen-
to de gratidão”, aponta.

Da parte dos jovens, os testemu-
nhos mostram a “alegria” por re-
ceberem, nas suas paróquias, os 
símbolos da JMJ. Jacinto Nunes, 
da Paróquia de São Teotónio, lem-
brou este acontecimento como um 
“momento único”, tendo na memó-
ria particularmente a Via Sacra na 
Zambujeira do Mar, que terminou 
junto à praia. “Descemos até à 
praia onde finalizámos e acabá-
mos por tirar uma foto com muito 
impacto. Cada vez que vejo a foto, 

fico contente por ter sido naquele 
local”, acrescentou. Já Mariana Do-
res, de Castro Verde, referiu que a 
sua paróquia “tem poucos jovens” 
e a peregrinação dos símbolos foi 
uma ocasião para os jovens se “sen-
tirem chamados”, constatando que 
“as Jornadas estão a fazer as pes-
soas aproximarem-se”.
Na cidade de Beja, os símbolos per-
maneceram quatro dias e visitaram 
“praticamente todas as escolas da 
cidade, o Instituto Politécnico, a pri-
são, o hospital”, destaca o respon-
sável do COD Beja. No último dia do 
ano, os símbolos viajaram entre o 
Cais de Alqueva e o Cais de Campi-
nho, na albufeira da Barragem do 
Alqueva, para serem entregues à 
Arquidiocese de Évora. “Apesar da 
simplicidade da passagem em si, foi 
um momento esteticamente muito 
belo, num cenário pouco provável”, 
recorda o padre Francisco Molho.
No balanço deste acontecimento, 
o jovem sacerdote considera que 
esta foi uma “oportunidade para 
consolidar estruturas e criar novas 
estruturas de trabalho” e que a mo-
bilização não chegou apenas aos 
mais jovens. “A peregrinação dos 
símbolos não mexeu apenas com 
os jovens, mas com as paróquias, 
por completo. Esta circunstância 
de unir as pessoas para juntas, 
programarem, prepararem, execu-
tarem, avaliarem, tudo aquilo que 
é a passagem dos símbolos pela 
sua paróquia, foi muito importante 
e também nos ajudou bastante a 
começar a dinâmica sinodal, cami-
nharmos em conjunto e trabalhar-
mos juntos”, avalia.

Números da peregrinação dos 
símbolos da JMJ na Diocese de Beja

Quartéis de 
Bombeiros

Escolas
13
4

Paróquias
45

Instituições
sociais

8
1

1Hospital

Prisão

percorridos
+ de 2.000 km
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A Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 está presente em quatro redes socias (Facebook, 
Twitter, Instagram e YouTube), com um público superior a 2 milhões de utilizadores na língua 
portuguesa. O alcance dos conteúdos da JMJ chega também a todo o mundo através das 
mesmas redes sociais noutros 21 idiomas. Recentemente, no dia 9 de fevereiro, a conta da JMJ 
Lisboa 2023 no Instagram alcançou os 23 mil seguidores.
Desde o início do caminho de preparação da JMJ Lisboa 2023 já foram desenvolvidas 9 weblet-
ters, cerca de 400 notícias e mais de 430 publicações. 

26 de FEV a 5 de MAR
Arciprestado de Castelo Branco

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

produtos
oficiais

GARRAFA | Garrafa preta mate. 790ml

SACO | Saco em tecido. 
100% algodão natural

SWEATSHIRT COM CAPUZ VERMELHO 
Sweatshirt unissexo.  80% algodão 
e 20% poliéster 

T-SHIRT – CRUZ | T-shirt 100% 
algodão em cinza matizado

Peregrinação dos Símbolos 
na Diocese de Portalegre-Castelo Branco

Redes Sociais 

Mais de 2 milhões 
de “peregrinos digitais”

5 de mar
Entrega dos Símbolos à Diocese da Guarda

Facebook (pt): 

1 979 123 
jornadamundialdajuventude

Twitter (pt): 

97 100 
@jmj_pt

Instagram: 

23 200
lisboa2023_pt

YouTube: 

11 600
Lisboa2023

Número de seguidores, por rede social:

Siga a JMJ Lisboa 2023 e partilhe os seus conteúdos usando as hashtags #JMJ #Lisboa2023 


