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Delegação da JMJ 
Panamá 2019 visitou o COL

Altice e JMJ 
firmam parceria 

tecnológica

Para assinalar a visita da 
delegação da JMJ Pana-
má 2019 foi descerrada 
uma placa à entrada do 
COL da JMJ Lisboa 2023.

A Altice Portugal e a Fundação JMJ 
Lisboa 2023 assinaram, no dia 25 
de março, um protocolo que per-
mite à operadora assegurar a “co-
bertura de redes de telecomunica-
ções aos milhões de participantes” 
da Jornada portuguesa. Através 
de comunicado, a empresa especi-
fica que irá disponibilizar o “acesso 
à rede de fibra ótica, o reforço da 
cobertura móvel, o acesso a rede 
Wi-Fi e o desenvolvimento de uma 
‘app mobile’”.
Para o presidente da Funda-
ção JMJ Lisboa 2023, D. Américo 
Aguiar, esta “parceria tecnológica 
é, sem dúvida, fundamental, por-
que oferece aos jovens peregrinos, 
que pela primeira vez são todos 
‘nativos digitais’, uma experiência 
de JMJ a acontecer também no 
ambiente virtual, tanto para os que 
participam presencialmente, como 
para aqueles que, nos seus países, 
vão estar ligados a Portugal e inte-
ragir connosco”.

Uma delegação da JMJ Panamá 2019 visitou, 
na última semana, a sede do COL da JMJ Lis-
boa 2023, na Antiga Manutenção Militar de 
Lisboa, no Beato. Esteve presente o Arcebispo 
do Panamá, D. José Domingo Ulloa Mendieta, 
o secretário executivo, Victor Chang, e o res-
ponsável pela logística, Luís Ponce. O encon-
tro serviu para a delegação partilhar com os 
elementos do COL da próxima Jornada a ex-
periência de preparação deste encontro e as 
transformações que gera nos jovens, na Igre-
ja e em toda a sociedade. “Estamos a execu-
tar uma missão em nome do Santo Padre e 
da Igreja, que nos pediu para organizar uma 

JMJ”, disse o Arcebispo do Panamá, que enco-
rajou a um trabalho realizado verdadeiramen-
te em equipa: “Nem todos servimos para tudo, 
mas todos servimos para algo”.
Após a experiência de preparação e de rea-
lização da última JMJ, em 2019, D. Domingo 
Ulloa acentuou que “a fraternidade é o mais 
necessário, desde o primeiro dia”. Como indi-
cação para o COL da JMJ Lisboa 2023, estes 
responsáveis disseram que a atitude deve ser 
a de “fazer tudo como se dependesse de nós e 
com a garantia de que tudo depende de Deus”. 
“O vosso trabalho é ajudar jovens a continuar 
a sonhar”, indicou o arcebispo panamenho.
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Está ainda na memória o clima 
de festa que se viveu, no início de 
março, aquando da receção dos 
símbolos da JMJ na Sé da Guarda. 
Numa praça onde acorreram mui-
tas centenas de jovens, o Bispo da 
diocese, D. Manuel Felício, disse, 
na altura, esperar nos dias seguin-
tes um “abanão” que possa reno-
var as comunidades. E as réplicas 
já se fizeram notar. Para a respon-
sável pelo COD da Guarda, Sandra 
Soares, os jovens têm marcado 
presença e “vivido intensamente 
todos os momentos”. Numa dioce-
se “muito grande e dispersa”, tem 
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sido “muito interessante ver que, 
mesmo nos sítios mais pequenos, 
com poucos jovens, os poucos que 
lá estão, parece que duplicam e 
têm muita vontade de participar”, 
conta Sandra Soares, partilhando 
que aquilo que vai vendo em cada 
paróquia tem “ultrapassado as 
expectativas”.
Para a responsável do COD da 
Guarda, para além da festa de 
acolhimento dos símbolos, outro 
dos “momentos únicos” e que mais 
guarda é a Via Sacra que aconte-
ceu na Torre da Serra da Estrela, 
no passado dia 20 de março. Nes-

ses momentos, “a alma fica quen-
te” e faz considerar o frio como 
“relativo”, assegura. Segundo 
Sandra Soares, os jovens envolvi-
dos na caminhada de preparação 
“não tiveram dificuldade nenhu-
ma” em subir ao ponto mais alto 
de Portugal continental e “iriam 
quantas vezes fossem precisas”. 
Os que estão “próximos” da Igre-
ja, mas que não colaboram ati-
vamente na preparação da JMJ, 
“acabam por se contagiar”. Alguns 
já têm “perguntado como podem 
participar e colaborar”, assegura.
Em jeito de balanço e após os sím-

bolos terem percorrido cerca de 
900 quilómetros, o COD da Guar-
da considera que os jovens guar-
denses “estão mobilizados” e a 
passagem dos símbolos pela dio-
cese tem sido “extraordinária”. “Os 
jovens vivem mais intensamente 
o significado da cruz e do ícone e 
percebem que esta oportunidade 
é única”, observa Sandra, que diz 
sentir-se “agradecida” pelo que já 
tem vivido, enquanto responsável 
pelo COD da Guarda.
Neste Domingo, 3 de abril, os sím-
bolos da JMJ vão ser entregues à 
Diocese de Viseu.

Guarda viveu 

COM a passagem dos símbolos
“MOMENTOS ÚNICOS”

Símbolos da JMJ na Diocese da Guarda

Os símbolos foram recebidos 
no dia 5 de março, na Sé da Guarda

Os jovens organizaram uma Via Sacra 
na Torre, na Serra da Estrela
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Visitaram o COL...

03 ABR | 15h00
Receção dos símbolos. Peregrinação 
até à Sé de Viseu, com início na  
Câmara Municipal

Caminho de preparação está a 
dinamizar pastoral juvenil
Em Santarém, o COD é também a equipa 
responsável pela Pastoral Juvenil da dio-
cese. “A última reformulação da equipa teve 
em conta a caminhada de preparação da 
JMJ. É uma equipa de várias proveniências, 
formações, e idades”, explica o diretor, pa-
dre Ricardo Conceição. Atualmente, os dez 
elementos dividem-se em funções relacio-
nadas com a comunicação, logística, mer-
chandising e pastoral, e já são várias as ini-
ciativas organizadas. “Antes da pandemia, 
começámos com encontros vicariais, que 
serviam para divulgar a Jornada e para ir-
mos formando as equipas dos COVs e COPs. 
Organizámos também o Dia Diocesano da 
Juventude, no Domingo de Cristo-Rei, em 
Santarém, onde tivemos uma grande par-
ticipação de jovens e adolescentes. Fizemos 
também vários encontros online e presenci-
ais – quando estes foram possíveis”, conta 
o padre Ricardo, salientando a importância 
do ‘DIA 23’. “No dia 23 de cada mês, pedi-

mos sempre a um dos COPs que prepare um 
encontro de partilha ou oração e também, 
nesse dia, é publicado um novo episódio do 
nosso podcast ‘Leva-me à Jornada!’, com 
testemunhos de participantes em jornadas 
anteriores”. 
Os frutos desta mobilização dos jovens “já 
se vão vendo”, sobretudo naqueles que “es-
tão diretamente implicados na organização, 
nos COPs e COVs”, considera o responsável 
do COD de Santarém. O padre Ricardo Con-
ceição deseja também que o caminho de 
preparação para a JMJ Lisboa 2023 seja 
aproveitado “para reformular, repensar, 
fazer tentativas diferentes de trabalho pas-
toral com os jovens, não só em ordem a um 
evento, que é enorme, mas que o próprio 
evento sirva para dinamizar, empolgar os 
jovens a participarem uns com os outros”.

Facebook: @pastoraljuvenilsantarem
Site: https://post-it.sdpjsantarem.com

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

A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, representada 
por Catarina Martins de Bettencourt e Ana Vieira

O Embaixador do Panamá em 
Portugal, Pablo Garrido Arauz

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

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

Peregrinação dos Símbolos na Diocese de Viseu
05 ABR
Passagem pelos  
estabelecimentos  
de Ensino Superior

08 ABR | 21h00
Via Crucis, no Parque 
da Cidade


