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Jovens de Lamego 
mobilizam-se rumo à JMJ

CODs preparam 
iniciativas para 

chegar a todo o país

Neste encontro, foi inaugurado 

um ‘outdoor’ de promoção à JMJ 

Lisboa 2023, localizado no centro da 

cidade de Lamego, do lado direito 

da escadaria do Santuário de Nossa 

Senhora dos Remédios.

A paróquia de Cernache do Bonjardim, 
no Arciprestado da Sertã, recebeu, no dia 
21 de fevereiro, o encontro mensal dos 
responsáveis dos CODs, onde se come-
çaram a selecionar “iniciativas, de vários 
âmbitos”, com o objetivo de promover a 
JMJ Lisboa 2023 “no país inteiro”, explica 
a coordenadora do encontro, Ausenda 
Pires. Segundo esta responsável, estes 
encontros “vão fazendo com que nos 
conheçamos melhor e ganhemos maior 
confiança com todos”, e isso destaca-se 
na “vontade de trabalhar” em prol da 
JMJ, assegura Ausenda Pires.
Para a responsável pelo COD da Diocese 
de Portalegre-Castelo Branco, irmã Fer-
nanda Luz, a preparação deste encon-
tro e a peregrinação dos símbolos pela 
diocese – a decorrer atualmente –, vão 
mostrando que “os jovens estão a ade-
rir muito bem” à dinâmica da JMJ. “Nas 
diferentes paróquias, vão aparecendo 
jovens curiosos e com vontade de irem 
aderindo. Agora, resta-nos o desafio de 
não os largarmos”, refere a religiosa.

A Diocese de Lamego deu o “pontapé de saída” 
presencial no caminho de preparação da JMJ Lis-
boa 2023, com um encontro que reuniu mais de 
meio milhar de jovens, no Domingo, 20 de feve-
reiro, na Sé daquela diocese. Como explica o res-
ponsável do COD de Lamego, padre Luís Rafael, “a 
partir de agora, temos que agarrar isto com unhas 
e dentes, porque há pressa no ar!”. Para trás, ao 
longo de dois anos, fica a preparação que foi sen-
do feita numa “lógica mais paroquial, local”, e com 
forte adesão dos jovens à proposta do itinerário 
de preparação para a JMJ ‘Rise Up’.
Apesar de esta ser uma diocese marcada pela saí-
da de muitos jovens para o litoral, para seguirem 
os estudos, o padre Luís Rafael assegura que isso 
não afasta o “comprometimento” dos jovens pre-
sentes, que se “sentem envolvidos nesta dinâmica 
juvenil”. “Acreditamos que a grande maioria vai es-
tar envolvida na preparação da JMJ” e “são esses 
que queremos levar a Lisboa”, afirma o responsá-
vel pelo COD de Lamego, assegurando igualmente 
o envolvimento das paróquias, com “toda a gente” 
disponível para “acolher os peregrinos que vêm de 
fora” para participar nos ‘Dias nas Dioceses’.
A jovem Cláudia Dias, de 22 anos, considera que 
o tempo de preparação é cada vez mais curto, 
mas, com “todos juntos”, será possível “chegar a 
bom porto”, considera. “Vai ser muito bom par-
tilharmos aquilo que faz parte das nossas tradi-
ções”, indicou esta jovem da paróquia de Vila da 
Ponte, não escondendo a “ansiedade” pelo gran-
de encontro mundial.
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“Um tempo  
que não se volta a repetir!”

Símbolos da JMJ na Diocese de Évora

“Esta passagem dos símbolos foi 
uma possibilidade de encontro! 
Não de um encontro de pessoas 
amigas, mas de pessoas que têm 
em comum a vivência de Cristo 
vivo! Isso é extraordinário”, come-
ça por descrever o responsável 
pelo COD de Évora, Nuno Sobral 
Camelo. De paróquia em paróquia, 
durante o passado mês de janeiro, 
esta foi “uma oportunidade para 
toda a arquidiocese conseguir 
transportar mais do que uma cruz 
e um ícone”, acrescenta.
No primeiro mês do ano 2022, o 
objetivo foi o de conseguir que 
as comunidades deste território 
“largo e vasto, como é o Alente-
jo,” pudessem acolher os símbolos 
da JMJ, “independentemente da 
quantidade de jovens que teriam”. 
Esse objetivo foi ultrapassado e 
foi conseguido que “todas as co-
munidades se transformassem, 
elas próprias, em símbolos”. “Este 
é um tempo que não se volta a re-
petir!”, assegura.
Em cada chegada e em cada par-
tida, os símbolos levaram um novo 
ânimo às comunidades, institui-
ções sociais, bombeiros e municí-
pios por onde passaram. “As pes-
soas sentiram que, ao acolherem 
os símbolos e a prepararem-se 
para a Jornada, estavam a fazer 
isso também pela sua comunidade, 
pelos seus jovens, famílias, entida-
des”, observa Nuno Sobral Camelo. 
Para este responsável, os testemu-
nhos recebidos fazem-no assegu-
rar que “continua a valer a pena 
falar de Jesus e fazê-l’O presente 
na vida de cada um”. “Isto faz-se 
com coisas práticas, como com 
carregar uma cruz às costas, com 
o perceber se a carrinha tinha ga-

sóleo suficiente para a paróquia 
vizinha ou não, como passamos a 
informação do que aconteceu na-
quela paróquia, com ver paróquias 
a trabalharem juntas... Foi muito 
bonito”, garante. 

A meio do mês, aquando da pas-
sagem dos símbolos pela paróquia 
de Montargil, Ana Catarina Rosa 
partilhava que os jovens sentiam, 
com aquele acontecimento, “uma 
grande energia e o amor univer-
sal”, que os motivava a dar o seu 
contributo “a nível local”, por “um 
mundo mais justo e solidário”.
Para o também jovem Alexandre 
Marques, da mesma paróquia, a 
passagem dos símbolos foi moti-
vo para “tentar chamar mais jo-
vens para conhecerem a Igreja” 
e, apesar das dificuldades, o seu 
grupo de jovens assegura estar “a 
fazer o máximo” para todos esta-
rem “presentes em Lisboa, e em 
grande número”, indica. 

O responsável pelo COD de Évora 
sublinha ainda o “grande sentido 
de responsabilidade” mostrado 
pelas comunidades que acolhe-
ram os símbolos da JMJ. Nesta 
etapa da peregrinação que come-
çou através da Barragem do Rio 
Alqueva, foi “muito importante” o 
“envolvimento dos párocos”. “Mes-
mo em paróquias com poucos jo-
vens, a passagem dos símbolos da 
JMJ fez desencadear nas comuni-
dades outros desenvolvimentos”, 
frisa Nuno Sobral Camelo. 
Como legado, fica a certeza de que 
este momento foi “uma alavanca-
gem muito boa para a preparação 
daquilo que é o caminho para Lis-
boa 2023”, assegura. Prisão

Números da peregrinação dos símbolos 
da JMJ na Diocese de Évora
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O COL da JMJ Lisboa 2023 e o Grupo de Projeto da Jornada Mundial da Juventude assi-
nalaram a preocupação ecológica na organização do encontro, através da plantação de 
uma oliveira no jardim exterior da sede da JMJ, no espaço da antiga Manutenção Militar, 
no Beato, em Lisboa. A iniciativa decorreu no dia 15 de fevereiro e contou com a partici-
pação do presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, D. Américo Aguiar, e do coordenador 
do Grupo de Projeto, José Sá Fernandes.

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

produtos
oficiais

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

Oliveira assinala 
preocupação ecológica

O gesto de plantação da 

oliveira foi observado 

atentamente pela gata 

‘Jornada’ – como é chamada a 

nova residente da sede do COL 

da JMJ Lisboa 2023, no Beato.

5 MAR | 16h00
Acolhimento dos símbolos, 
na Praça Velha, Guarda

5 MAR | 18h00
Eucaristia e Vigília (21h00), 
na Sé da Guarda

6 a 10 MAR
Arciprestados de Pinhel / 
Figueira de Castelo Rodrigo

Peregrinação 
dos Símbolos na 
Diocese da  Guarda


