
Patronos da JMJ Lisboa 2023

SANTO ANTÓNIO
Santo António nasceu em Lisboa no ano 
de 1195, e, ainda adolescente, ingressou no 
Convento dos Cónegos Regrantes de San-
to Agostinho desta cidade. Em 1220, trans-
feriu-se para o convento dos Franciscanos 
em Coimbra. Participou no Capítulo Geral, 
realizado em Assis, em 1221, onde conheceu 
Francisco de Assis. Este exímio pregador 
veio a falecer no dia 13 de junho de 1231, dia 
em que celebramos a sua festa litúrgica, 
tendo sido sepultado em Pádua. A menos 
de um ano do aniversário da sua morte, foi 
canonizado pelo papa Gregório IX.

CODs preparam 
iniciativas conjuntas
Na habitual reunião mensal que junta os CODs 
e o COL da JMJ, os responsáveis juvenis “toma-
ram conhecimento dos trabalhos de prepara-
ção do ‘Festival da Juventude’ e foram coorde-
nadas algumas datas sobre iniciativas que irão 
ser implementaras nacionalmente e que, a seu 
tempo, serão anunciadas”, anunciaram os res-
ponsáveis do encontro.
Na reunião, que decorreu no dia 4 de junho, na 
sede da JMJ Lisboa 2023, na Antiga Manuten-
ção Militar de Lisboa, no Beato, também es-

teve presente o Cardeal-Patriarca de Lisboa,  
D. Manuel Clemente, que apresentou os Patro-
nos como “impulsionadores” da JMJ e pediu 
uma atitude orante que proporcione a “vonta-
de de fazer as coisas como Deus quer” e que 
garanta, assim, o sucesso da Jornada.
Neste dia, os CODs presentes também tiveram 
a oportunidade de visitar o Parque Tejo, para 
ficarem a conhecer ‘in loco’ o local que vai re-
ceber os jovens de todo o mundo, em agosto do 
próximo ano.

Oração
Deus eterno e todo-poderoso, que em 
Santo António destes ao vosso povo um 
pregador insigne do Evangelho e um po-
deroso intercessor junto de Vós, concedei 
que, pelo seu auxílio, sigamos fielmente os 
ensinamentos da vida cristã e mereçamos 
a vossa proteção em todas as adversida-
des. Por Cristo, nosso Senhor. Ámen.

Movimentos e Congregações correspondem  
ao desejo do Papa Francisco para a JMJ
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O recém-criado Comité Organizador dos Movimen-
tos e Congregações reuniu, pela primeira vez, no 
dia 2 de junho, com o objetivo de corresponder ao 
“desejo do Papa Francisco”, ao pretender “ter pere-
grinos do fim do mundo” na JMJ Lisboa 2023. “Es-
tas congregações têm feito um grande trabalho em 
muitos países de muita missão. Contamos com eles 
para que também possam trazer esses peregrinos 

para a JMJ”, explica Sebastião Ribeiro, da Direção 
do ‘Caminho 23’, do COL da JMJ.
Segundo conta o responsável juvenil, a criação 
desta estrutura responde a uma “necessidade” de 
“maior acompanhamento e proximidade” das “ati-
vidades, de nível internacional” que os movimentos 
também estão a preparar para “antes e depois da 
Jornada”, aponta.
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Réplicas da Cruz da JMJ  
convidam  
“a ir mais  
além”

Fundação JMJ Lisboa 2023 faz oferta às dioceses

A passagem dos símbolos da JMJ 
pelas dioceses portuguesas conti-
nua a marcar as comunidades locais, 
dentro e fora dos templos. Após a 
peregrinação ter percorrido, até à 
data, sete dioceses nacionais (Algar-
ve, Beja, Évora, Portalegre-Castelo 
Branco, Guarda, Viseu e Funchal), a 
Fundação JMJ Lisboa 2023 tornou 
presente esse acontecimento, em 
cada uma dessas dioceses, com a en-
trega de uma réplica da Cruz da JMJ, 
oferecida pelo Papa João Paulo II aos 
jovens de todo o mundo (ver caixa). 
Desta forma, este sinal cristão lem-
bra a passagem dos símbolos pelas 
comunidades locais e motiva os jo-
vens no caminho de preparação até 
à JMJ, mesmo para lá do encontro.

Na Diocese de Beja, a data da en-
trega da réplica da Cruz, no dia 31 
de maio, foi duplamente especial. 

Para além de se celebrar a Festa 
da Visitação da Virgem Santa Ma-
ria – o episódio bíblico que dá o 
mote à JMJ Lisboa 2023 –, a dioce-
se alentejana assinalou também o 
aniversário da dedicação da Igreja 
Catedral. “Fizemos, por isso, nesse 
dia, a bênção solene da Cruz e a 
entronização”, anuncia o coorde-
nador do COD de Beja, padre Fran-
cisco Molho. “Esse momento, com 
grande significado, foi mais um 
passo na preparação rumo a este 
grande encontro”, acrescenta.
Os responsáveis juvenis desta dio-
cese têm “várias iniciativas pensa-
das e a serem trabalhadas” para 
proporcionar a envolvência dos 
jovens no caminho de preparação 
da JMJ Lisboa 2023, mas também 
para a própria pastoral juvenil. 
“Esta cruz será um sinal de memó-
ria daquilo que aconteceu [peregri-

nação dos símbolos, em dezembro 
de 2021], mas também algo que nos 
lança para o futuro e que nos re-
corda a essência do cristianismo e 
nos convida a ir mais além, seguin-
do os passos do Senhor”, acrescen-
ta o responsável pelo COD de Beja.

Outra réplica da Cruz da JMJ tam-
bém chegou, no mesmo dia, à Dio-
cese da Guarda e foi recebida em 
alegria. “Depois de ter vivido uma ex-
periência tão rica e espiritualmente 
forte, durante o mês de março, com 
a presença da Cruz da JMJ e do íco-
ne de Nossa Senhora, a diocese teve 
agora o privilégio de receber a répli-
ca da Cruz da JMJ!”, começa por ex-
plicar um elemento do COD daquela 
diocese, padre Paulo Figueiró. A data 
da receção da Cruz “não é coincidên-
cia ou fruto do acaso, mas antes um 
sinal e um incentivo”, considera.

Nos próximos tempos, a réplica vai 
ficar na Sé da Guarda e o COD pre-
vê que a sua presença seja “o rei-
niciar de uma outra etapa da pere-
grinação e entusiasmo dos nossos 
jovens rumo à JMJ”, com os “olhos 
na vivência dos ‘Dias na Diocese’ e, 
claro, na JMJ Lisboa 2023”, deseja 
o COD da Guarda.

Recorde-se que a Diocese de Viseu 
foi a primeira a receber a réplica 
da Cruz da JMJ, no passado dia 30 
de abril, com o presidente da Fun-
dação JMJ Lisboa 2023, D. Américo 
Aguiar, a desejar que este gesto 
seja lembrança de que “a Missão 
não termina no último dia da pe-
regrinação dos Símbolos da JMJ 
pela diocese, mas que seja sempre 
um começo, um levantar e um pôr-
-se a caminho”. “Aqui estamos, jun-
tos, a caminho”, salientou.

Pedido do Papa João 
Paulo II aos jovens
A Cruz da JMJ – e também as 
réplicas – têm gravadas as pa-
lavras do Papa João Paulo II, 
aquando a entrega do símbolo 
aos jovens, na conclusão do Ano 
Santo da Redenção, em 1984.

“Caríssimos jovens, ao concluir o 
Ano Santo, confio-vos o símbolo 
deste Ano Jubilar: a Cruz de Cris-
to! Levai-a pelo mundo inteiro 
como sinal do Amor do Senhor 
Jesus pela humanidade e anun-
ciai a todos que só em Cristo 
morto e ressuscitado se encon-
tra a salvação e redenção.”

A Cruz peregrina
Com 3,8 metros de altura, a Cruz peregrina, construída a propósito do Ano Santo, 
em 1983, foi confiada por João Paulo II aos jovens no Domingo de Ramos do ano 
seguinte, para que fosse levada por todo o mundo. Desde aí, a Cruz peregrina, feita 
em madeira, iniciou uma peregrinação que já a levou aos cinco continentes de quase 
90 países, e tem sido encarada como um verdadeiro sinal de fé.
Foi transportada a pé, de barco e até por meios pouco comuns, como trenós, gruas ou 
tratores. Passou pela selva, visitou igrejas, centros de detenção juvenis, prisões, esco-
las, universidades, hospitais, monumentos e centros comerciais. No percurso, enfrentou 
muitos obstáculos: desde greves aéreas a dificuldades de transporte, como a impossi-
bilidade de viajar por não caber em nenhum dos aviões disponíveis.

As réplicas da Cruz da 
JMJ que a Fundação 
JMJ Lisboa 2023 está a 
entregar às dioceses estão 
a ser produzidas seguindo 
todas as especificações da 
Cruz original. O processo 
de fabrico, pela empresa 
Publipro, compreende o 
corte, a contra-colagem 
e os acabamentos, e pode 
demorar cerca de três dias 
a estar concluído.

Diocese de Viseu Diocese de Beja
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Peregrinação  
dos Símbolos na 
Diocese de Angra
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T-SHIRTS | T-shirt em malha jersey, 
100% algodão, 150 g/m². Cores 
disponíveis: Branco, verde, amarelo, 
vermelho e preto

Jovens de Pemba rumam à JMJ
A peregrinação juvenil, em Pemba, Moçambi-
que, teve como tema o mesmo da JMJ Lisboa 
2023: “Maria levantou-se e partiu apressada-
mente (Lc1, 39)”. Esta iniciativa, que decorreu 
no início de maio, assinalou o centenário da 
evangelização na diocese.

Junta de Freguesia 
do Beato visita sede
O executivo da Junta de Freguesia do Beato, 
encabeçado pelo presidente, Silvino Correia, 
visitou, no dia 3 de junho, a sede da Jornada 
Mundial da Juventude que se situa naquela 
freguesia lisboeta, no complexo da Antiga 
Manutenção Militar. 

A norte de Portugal, o COD de Viana do Cas-
telo prepara com entusiasmo o caminho até 
à JMJ. Composto por cerca de 20 elementos, 
esta equipa começa por realçar que, “com a 
proximidade da JMJ, a motivação dos jovens 
começa a crescer”. Segundo o coordenador 
do COD de Viana do Castelo, padre Domingos 
Meira, tem-se notado uma maior “vontade de 
participar” na JMJ. “Os próximos meses vão-
-nos surpreender pela positiva”, afirma este 
responsável, apontando à peregrinação dos 
símbolos que a diocese de Viana do Castelo 
vai receber no próximo mês de janeiro. 
O COD de Viana do Castelo foi constituído há 
cerca de um ano e meio e tem vindo a pre-
parar, através de uma equipa própria, o ‘Dia 

23’, “com propostas diversas, para os grupos 
de jovens e comunidades”, e outras iniciati-
vas. Dentro desta estrutura, que foi criada a 
partir da equipa do Secretariado Diocesano 
da Pastoral Juvenil, existe também a equipa 
de coordenação, a equipa de comunicação e 
a equipa que prepara os ‘Dias nas Dioceses’. 
“Estamos a preparar esses dias, desde as 
inscrições, à programação dos vários secto-
res e elaborámos já um manual de procedi-
mentos”, explica o responsável. 
Segundo o responsável do COD de Viana 
do Castelo, este caminho de preparação 
irá deixar como fruto “o caminhar juntos, 
o trabalhar em conjunto, como diocese”. A 
atestar esta convicção o sacerdote dá como 
exemplo o “contacto e a coordenação com 
as equipas arciprestais para a dinamização 
das paróquias” e que tem permitido a “mobi-
lização da diocese”. “Esta rede que estamos 
a tentar criar na diocese poderá dar frutos, 
mesmo depois da jornada”, afiança.

COD 
DE Viana 
do Castelo

18 a 19 JUN 
Ouvidoria de Fenais 
da Ajuda


