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O COD de Coimbra da JMJ apresentou, no início de abril, a ‘Rota 
dos Patronos’ como “estímulo para os jovens que se preparam 
para o grande encontro com o Papa em 2023”, anunciou a orga-
nização. Através desta iniciativa, que vai durar até 31 de maio de 
2023, os jovens conimbricenses vão poder conhecer melhor “qua-
tro figuras” que “representam” a diocese a nível nacional: Rai-
nha Santa Isabel, São Teotónio, Santo António e Santo Agostinho. 
“Nestas quatro vidas queremos representar homens e mulheres, 
leigos e consagrados, contemplativos e missionários, santos e 
pecadores”, resumem os responsáveis, salvaguardando que, dos 
quatro patronos, “só Santo Agostinho não viveu em Coimbra, mas 
é o padroeiro da nossa diocese”.
O COD Coimbra da JMJ Lisboa 2023 explica que a peregrinação da 

Coimbra: ‘Rota dos Patronos’ 
é estimulo para os jovens

‘Rota dos Patronos’ pode ser feita “em grupo ou individualmente” 
e vai dar a oportunidade para os jovens conhecerem “alguns lo-
cais emblemáticos” da cidade, como, por exemplo, o Mosteiro de 
Santa Clara-a-Nova (Rainha Santa Isabel), o Mosteiro de Santa 
Cruz (São Teotónio), a Igreja de Santo António dos Olivais (Santo 
António) e o Seminário Maior de Coimbra (Santo Agostinho), a que 
se junta ainda a Sé Velha de Coimbra, “local onde os jovens se 
encontram todos os dias 23 de cada mês para celebrar e rezar”.
Ao inscrever-se para “aventureiro”, cada jovem receberá o passa-
porte da experiência com as indicações, assim como uma camiso-
la e um saco, os produtos oficiais da ‘Rota dos Patronos’.
Mais informação: www.facebook.com/codcoimbrajmj 
e coimbra@lisboa2023.org
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Símbolos mostram 
como viver a Páscoa

Em Viseu, os símbolos da JMJ percorrem as paróquias e arciprestados durante este mês de abril.  
Desafiámos, por isso, três jovens daquela diocese a responderem à pergunta:  

‘Como se pode viver, nesta Páscoa, a 16 meses da JMJ, um encontro com Cristo Vivo?’

A anteceder a ‘semana maior’, os jovens de Viseu reuniram-se para a Via Sacra. No dia 8 de abril, 
a chuva abriu-lhes as portas da Igreja dos Terceiros para um momento “de maior intimidade 
com Deus”, nas palavras do jovem Edgar. Este viseense refere que esta iniciativa quaresmal foi 
“muito participada por jovens, movimentos, párocos e famílias”. “Foi sinal de que os símbolos, 
na sua simplicidade, congregam efetivamente, têm importância, espaço na vida de cada um, 
tanto nas alegrias e conquistas, como nas dificuldades e tristezas, que cada um depositou 
naquela celebração”, garante. Apesar de a chuva não ter permitido a saída pelas ruas, Edgar 
interpreta essa mudança de planos como uma oportunidade “para que paremos um momento 
junto d’Ele”, de forma a “aprofundar a experiência de fé, para que, depois, sejam maiores a 
preparação e o discernimento com que se vai para a missão”.

Via Sacra preparou para a missão

Diocese “abençoada”

Cheguei da Eucaristia de Domingo de Ramos e, finalmen-

te, consigo sentar-me e escrever. Escrever sobre o encontro 

com Cristo Vivo requer presença, envolvimento, relação e 

vivência dos momentos que marcam a Páscoa. Não como 

festa religiosa, mas como certeza de estar perto, de fazer 

parte da vida de Jesus, de ser Seu companheiro de jornada, 

como se pudéssemos, nós mesmos, ajudar a carregar a cruz 

de Jesus, limpar o Seu rosto, testemunhar o sepulcro vazio 

e fazer o primeiro anúncio da Sua Ressurreição. A Diocese de Viseu foi abençoada com 

a presença dos símbolos da JMJ neste tempo da Quaresma e Páscoa. Por curiosidade, 

porque é o nosso grupo de jovens que vai animar a Via Sacra, porque parece que vai tocar 

uma banda “porreira” no fim da Via Lucis, porque quero ver a cruz e a imagem de Nossa 

Senhora que correram o mundo todo… os momentos estão mais cheios. Mais cheios de 

sorrisos, mais cheios de oportunidades.  

Natacha Augusto

Convidar os jovens a dizerem ‘sim’!

O tempo da Páscoa é um tempo para renascer. Este ano, com a 

passagem dos símbolos das Jornadas Mundiais da Juventude pela 

Diocese de Viseu, essa tarefa fica reforçada e numa ação mais com-

plexa e com maior responsabilidade, pois é necessário emancipar 

o maior número de jovens e convidá-los a dizer ‘sim’ a Cristo. Para 

criar um evento de grande dimensão, é crucial mobilizar toda a co-

munidade, usar as armas prediletas dos jovens, os meios sociais, o 

convite boca-a-boca, o contacto telefónico e sedimentar sinergias de 

colaboração de todos os grupos/movimentos cristãos do arciprestado do concelho de Mangualde.

Temos grande esperança e confiança de que será um grande evento a receção dos símbolos, 

pois até ao momento já conseguimos chegar a dezenas de jovens que mostraram o seu interesse 

não só em estarem presentes no dia da passagem, como na organização do evento. Acredita-

mos que se cada um destes jovens trouxer um amigo, passamos de dezenas para centenas de 

jovens reunidos em Cristo.

O pós-evento da receção dos símbolos é também muito importante. É primordial manter a chama 

do evento acesa e de todos os jovens e grupos, no decorrer do ano, para que em agosto de 2023, 

em Lisboa, possamos estar reunidos, presentes e a viver a apoteose da JMJ.

João Costa

Os símbolos e a experiência pascal
Falarmos de experiência pascal remete, sem-pre, para a alegria do encontro, entre nós e, sobretudo, com Jesus que ressuscitou para sempre! Dos encontros que tenho tido, a propósito da presença símbolos da JMJ na Diocese de Viseu, destacaria o dia em que a peregrinação aconteceu nas instituições de ensino superior. De facto, a 

preparação e a concretização desse momento, fez-me compreender que 

os Símbolos, na sua simplicidade, contêm um surpreendente dinamismo 

agregador e mobilizador, que leva cada pessoa que com eles contacta a 

predispor-se à reflexão, à colaboração, à relação e à alegria, independente-

mente da sua vida, da sua história e da sua fé. Penso que a experiência de 

Jesus Ressuscitado é um pouco assim: reunir pessoas que, sendo únicas 

e diferentes, fazem festa com um Mistério que é incrivelmente marcan-

te e que dá sentido ao caminho percorrido. (...) Os olhares, no momento, 

eram diversos: uns mais convictos, outros mais inseguros e incertos, outros 

de curiosidade, outros ainda de indiferença. Mas, como no mistério pascal 

que é para todos, há sempre um pedacinho de Deus que fica em cada um, 

com potencial para crescer. Foi esta bonita esperança que o momento 

proporcionou!
Edgar Correia Campos
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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

AGENDA

18 ABR
Arciprestado do Dão

O COD de Leiria-Fátima é composto por 
cerca de 20 membros, mas é “uma equipa 
em construção”, que tem sido reforçada 
ao longo do caminho de preparação da 
JMJ, adianta o responsável, padre André 
Batista. A estrutura organiza-se em “três 
equipas”: a primeira, chamada ‘ligar’, tem 
como objetivo “fazer a ligação entre a es-
trutura diocesana, o COD, e as estruturas 
vicariais, os COVs”. Depois, a equipa ‘par-
ticipar’ tem como objetivo a participação 
dos jovens da diocese na JMJ. Por fim, te-
mos a equipa ‘receber’, que é a equipa que 
tem como objetivo “preparar tudo o que 
diga respeito ao acolhimento dos jovens 
estrangeiros para os ‘Dias nas Dioceses’”, 
explica o responsável.
Ao longo dos últimos meses, uma das ini-
ciativas diocesanas apresentada pelo COD 

de Leiria-Fátima tem sido o ‘Logo a Camin-
ho’ que, à semelhança do que se passa 
noutras dioceses, tem feito passar a ré-
plica, em madeira, do logo da JMJ Lisboa 
2023 por todas as vigararias e paróquias 
da diocese. “Sentimos que tem sido uma 
iniciativa mobilizadora da diocese. Para 
aquelas pessoas que podiam pensar que 
a Jornada não era para elas, há, pelo me-
nos, um primeiro contacto. Está a ser um 
sucesso!”, garante o responsável pelo COD 
de Leiria-Fátima. O padre André Batista de-
seja que a experiência de preparação da 
Jornada mostre “aos jovens que a Igreja 
tem uma proposta de uma forma de viver 
o Evangelho, direcionada para a lingua-
gem deles”, mas também “fazer perceber 
a quem já não é jovem que os jovens têm 
um lugar na Igreja, há espaço para eles”.

Peregrinação dos Símbolos na Diocese de Viseu
24 ABR
Encontro das cruzes – Penalva do Castelo

25 ABR
Via Lucis – Senhora do Castelo

Representantes da RTP, no dia 8 de abril
As escritoras Ana Maria Magalhães 
e Isabel Alçada, a 12 de abril

Visitaram o COL...

COD LEIRIA-FáTIMA


