
As dioceses portuguesas vão acolher, de 26 a 31 de julho de 2023, os ‘Dias nas Dioceses’. “Os 
jovens vão ter uma experiência eclesial de partilha de fé, do ser Igreja nas comunidades de aco-
lhimento nos dias anteriores à JMJ Lisboa”, anunciou o COL. Durante seis dias, os participantes 
nos ‘Dias nas Dioceses’ vão conhecer a Igreja local, “com as suas especificidades, as pessoas e a 
região”. “Para esta semana está a ser preparado um programa com cinco pilares: Acolhimento, 
descoberta, missão, cultura e envio. Os jovens vão ficar alojados preferencialmente em casas 
de famílias nas paróquias de acolhimento e em instalações públicas”, indicam os responsáveis.
Os ‘Dias na Dioceses’ vão realizar-se nas dioceses do Algarve, Angra, Aveiro, Beja, Braga, 
Bragança-Miranda, Coimbra, Évora, Funchal, Guarda, Lamego, Leiria-Fátima, Portalegre-
-Castelo Branco, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu. Por serem ‘dioceses de acolhi-
mento’, as dioceses de Lisboa, Santarém e Setúbal não vão receber peregrinos para partici-
parem nesta proposta específica.
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‘Dias nas Dioceses’ entre 26 e 31 de julho de 2023

COD de Évora ESTEVE No COL 
e VISITOU o Parque Tejo
A visita dos jovens eborenses ao COL da JMJ Lisboa 2023 e ao terreno que vai acolher os atos centrais do encontro, no Parque Tejo, contri-
buiu para que “todos entendam melhor a sua missão” neste caminho de preparação, explica o responsável do COD de Évora, Nuno Sobral 
Camelo. Esta iniciativa, que decorreu no sábado, 2 de abril, serviu também para “envolver os grupos e movimentos da diocese” e contou 
com os “representantes de grupos de jovens e de movimentos”. Na opinião do responsável juvenil, a viagem a Lisboa contribuiu também 
para aproximar os jovens e “motivar a novas atividades”. “Dias assim deixam vontade de continuar a caminhar juntos”, assegura.
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Símbolos perspetivam momentos 
DE “festa, alegria 

Símbolos da JMJ chegaram à Diocese de Viseu

e esperança”
A sexta etapa da peregrinação nacional dos símbolos da 
JMJ arrancou no Domingo, 3 de abril, em Viseu. À tarde, 
os jovens daquela diocese acorreram ao centro da cidade 
para receberem a cruz e o ícone mariano que lhes foi en-
tregue pela Diocese da Guarda. O diretor da Pastoral da 
Juventude de Viseu, Fernando Diniz Chapeiro, referiu que a 
chegada dos símbolos é “uma graça imensa” e apresenta 
como desafio “manter acesa a chama” da JMJ, durante os 
meses seguintes, até agosto de 2023. “Estamos no tempo 
propício para adorar a Cruz, o símbolo da Jornada Mundial 
da Juventude”, assinalou, a respeito da proximidade das 
celebrações da Semana Santa, na Sé de Viseu, onde tam-
bém os símbolos estarão presentes.
As atividades já programadas para, durante quase um 
mês, os símbolos “chegarem às periferias” desta extensa 
diocese da Beira Alta são um desafio para cada paróquia. 
A aposta será “num contacto pessoal com cada um” até ao 
momento da passagem dos símbolos para a Diocese do 
Funchal, previsto para 25 de abril.

O Bispo de Viseu, D. António Luciano, desejou que os pró-
ximos dias, com a presença dos símbolos da JMJ, sejam 
um marco no caminho de quem se cruzar com eles. “Eu 
espero que, à passagem da cruz, como tenho visto em 
tantas dioceses, se faça festa, haja alegria e esperança, 
e a passagem do ícone marque a nossa vida, para prepa-
rarmos verdadeiramente a Jornada Mundial da Juventu-
de”, ambicionou.
O Bispo de Viseu, que se deslocou à Guarda, na manhã de 
Domingo, para receber os símbolos, quer também que a 
Cruz peregrina seja um “sinal” para a Igreja e a sociedade, 
propondo “uma vida nova”.

Antes da saída dos símbolos da Guarda, o bispo daque-
la diocese, D. Manuel Felício, mostrou-se agradecido pelos 
frutos que aquele acontecimento deixou. “Nesta hora de 
passagem de testemunho para a Diocese de Viseu, damos 
graças ao Senhor pelo percurso que a Cruz fez no meio de 
nós. E pedimos, nesta hora, que a sensibilização que acon-
teceu, nas mais variadas situações, se transforme num 
contributo para renovarmos as relações com os outros e, 
principalmente, com os jovens”, referiu o prelado, na homi-
lia da Missa que foi concelebrada por D. António Luciano, 
Bispo de Viseu, e por D. Américo Aguiar, presidente da Fun-
dação JMJ Lisboa 2023.
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O “segredo” para o trabalho conjunto

10 ABR
Arciprestado de Besteiros

Jovens de Leiria-Fátima: JMJ é 
“oportunidade única e especial”
Os jovens que participaram na Peregrina-
ção Diocesana de Leiria-Fátima ao San-
tuário de Fátima, no passado Domingo, 3 
de abril, partilharam a alegria de fazer-
em parte do caminho de preparação até 
à JMJ Lisboa 2023. Miguel, da paróquia 
de Monte Redondo, deseja participar no 
encontro com o Papa “porque é o maior 
encontro de jovens a nível mundial”. “E, 
sendo no nosso país, o desejo é a do-
brar”, aponta.
No Centro Pastoral Paulo VI, os jovens 
apresentaram a toda a diocese a Jornada 
Mundial da Juventude e o que se pode es-

Durante uma visita à sede do COL da JMJ Lisboa 
2023, o secretário-executivo do COL da JMJ Pan-
amá 2019, Víctor Chang, apontou a “partilha da 
responsabilidade” como “o segredo” para pôr to-
das as pessoas a trabalhar em conjunto. A JMJ 
“é uma grande oportunidade, tanto para a Igreja 
como para o país, de apresentar a sua melhor 
cara, de receber os peregrinos, de poder tam-
bém desfrutar desta grande festa que é a JMJ”, 
afirmou. A partir da experiência do Panamá, Víc-
tor Chang aponta como fruto do encontro o fac-
to de os jovens terem “muito maior visibilidade”, 
tendo a JMJ funcionado como um “trampolim” 
para que isso fosse possível.

perar dela. Para Isabel Costa, da Batalha, 
e pertencente a um dos COVs, o trabalho já 
realizado mostra que existe “muita gente 
envolvida” na preparação do encontro. 
“Esta oportunidade que nós temos é única 
e especial. Os jovens vão estar presentes”, 
assegura.
Para além da encenação preparada pelos 
jovens, houve ainda tempo para recordar 
a última mensagem que o Papa dirigiu aos 
jovens que estão a preparar a JMJ Lisboa 
2023 e para uma chamada vídeo com o 
Bispo de Leiria-Fátima, D. José Ornelas, a 
partir de Roma, onde se encontrava.

Peregrinação dos Símbolos na Diocese de Viseu
14 a 17 ABR
Celebrações do Tríduo Pascal, na Sé

15 ABR | Manhã
Visita aos centros hospitalares
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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 Velas


