
 

Patronos da JMJ Lisboa 2023

Beato Carlo 
Acutis

O Beato Carlo Acutis nasceu no 
dia 3 de maio de 1991. Desde cedo, 
demonstrou uma grande apetên-
cia para a informática, dom que 
utilizou no serviço aos outros e na 
divulgação de conteúdos de for-
mação cristã, como a exposição 
sobre os milagres eucarísticos. 
Em setembro de 2006, surgiram 
os primeiros sinais de doença e, 
após o diagnóstico, uma leuce-
mia fulminante. Com total con-
fiança, entregou, então, a Deus 
o pouco tempo de vida que lhe 
restava. Faleceu no dia 12 de ou-
tubro de 2006 e foi beatificado 
no dia 10 de outubro de 2020. A 
sua festa litúrgica celebra-se a 12 
de outubro.

Oração

Senhor nosso Deus, que na vida 
do Bem-aventurado Carlo Acutis 
mostraste as insondáveis rique-
zas da Eucaristia e fizestes dele 
um exemplo para os jovens e tes-
temunho de misericórdia aos po-
bres, concedei-nos, por sua inter-
cessão, viver sempre unido a Vós e 
reconhecer-vos nos vossos irmãos 
que encontramos no caminho. Por 
Cristo, nosso Senhor. Ámen.
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PAPA: “Todos 
juntos em Lisboa!”

Na mensagem para a próxima JMJ e que tem 
como tema o lema da Jornada de Lisboa ‘Maria 
levantou-se e partiu apressadamente’ (Lc 1,39), 
o Papa Francisco desafiou 
os jovens de todo o mundo 
para estarem presentes, 
em agosto de 2023, na ca-
pital portuguesa. “Queridos 
jovens, que na JMJ possais 
experimentar novamente 
a alegria do encontro com 
Deus e com os irmãos e as 
irmãs. Depois dum prolon-
gado período de distan-
ciamento e separação, em 
Lisboa – com a ajuda de 
Deus – reencontraremos 
juntos a alegria do abraço 
fraterno entre os povos e 
entre as gerações, o abra-
ço da reconciliação e da 
paz, o abraço duma nova 
fraternidade missionária”, 
escreveu Francisco.
Após o adiamento de um 
ano da JMJ, devido à pan-
demia, o Papa deseja que 
a JMJ Lisboa 2023 possa 
marcar uma nova etapa 
na vida de todos. “Espe-
ro e creio fortemente que 
a experiência que muitos 

de vós ireis viver em Lisboa, no mês de agosto 
do próximo ano, representará um novo começo 
para vós jovens e, convosco, para toda a huma-

nidade”, realça o Papa.
Em comunicado, o Dicasté-
rio para os Leigos, a Família 
e a Vida (Santa Sé) sublinha 
que esta mensagem é “um 
caloroso convite a todos os 
jovens a participarem na 
XXXVII Jornada Mundial da 
Juventude” que será cele-
brada nas Igrejas particula-
res no dia 20 de novembro 
de 2022 e, a nível interna-
cional, em Lisboa, de 1 a 6 
de agosto de 2023. 
O mesmo organismo refere 
que as palavras do Santo 
Padre, “cheias de ternu-
ra e confiança para com 
os jovens”, encorajam a 
“recomeçar a fazer novos 
encontros, para partilhar 
a alegria da proximidade 
de Cristo, para superar as 
distâncias entre pessoas e 
gerações, e para respon-
der com criatividade aos 
desafios do mundo de hoje, 
atingido pela pandemia e 
pelas guerras”.

“O tempo 
de nos 

levantarmos 
é agora. 

Levantemo-nos 
apressadamente!  

E, como Maria,
 levemos Jesus 

dentro de 
nós, para 

O comunicar 
a todos.”

Papa Francisco

Leia 
aqui a 
mensagem 
do Papa 
Francisco
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Bahia: Jovens prometem 
“festa, alegria, animação”
“Da Bahia vão ter festa, alegria, animação e, acima 
de tudo, um fervor e a felicidade de chegar a Portu-
gal e fazer a diferença”, garantiu o padre Josuel Je-
sus, que coordena a Pastoral Juvenil naquela região.
O Arcebispo de Salvador, cardeal D. Sérgio da Ro-
cha, disse que “se todo o Brasil está motivado para 
participar na Jornada Mundial da Juventude, em 
Lisboa, Salvador mais ainda”. “Queremos que a nos-
sa juventude possa continuar a evangelizar outros 
jovens”, disse o cardeal brasileiro.

Durante duas semanas, uma delega-
ção do COL da JMJ Lisboa 2023 vi-
sitou algumas dioceses brasileiras e 
desafiou os jovens brasileiros a “par-
ticiparem e viverem uma experiên-
cia única no encontro mundial que 
vai decorrer em Lisboa”. A assesso-
ra nacional da juventude da Confe-
rência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), irmã Valéria Leal, acompa-
nhou a delegação portuguesa e ga-
rantiu que os jovens daquele país 
“estão mobilizados” e contam com 
um “sinal de acolhimento” em Portu-
gal, no próximo ano.
Em declarações à Agência Ecclesia, 
esta responsável afirmou que a vi-
sita de uma delegação do COL da 
JMJ Lisboa 2023 a algumas capi-
tais dos estados brasileiros “dá uma 
certa segurança”. “Às vezes, o jovem 
brasileiro não faz tão boa experiên-

cia de acolhimento visitando países 
estrangeiros. O facto de virem os 
portugueses aqui convidá-los é um 
sinal de acolhimento, dá uma certa 
segurança e eles sabem que quan-
do saírem daqui vão chegar lá e não 
estarão sozinhos”, afirmou a respon-
sável pela Pastoral Juvenil na CNBB.
A irmã Valéria Leal assegura que, 
de norte ao sul do Brasil, os jovens 
estão empenhados para participar 
na JMJ e a reunir fundos para os 
custos, nomeadamente da viagem, 
tendo presente ainda a experiência 
da Jornada no Rio de Janeiro, em 
2013. “A Jornada de 2013 fez com que 
grande parte do país já conhecesse 
a proposta da JMJ. E quem parti-
cipa uma vez, quer sempre voltar”, 
afirmou esta assessora, referindo 
que os “maiores divulgadores são 
os jovens que já foram e que vão 

Amazónia: Jovens propõem um musical 
sobre a abolição da escravaturaa
Um grupo de jovens de Benevides, no estado do Pará, está a preparar 
um musical sobre a abolição da escravatura para apresentar na JMJ 
Lisboa 2023. “A nossa região foi a primeira a libertar os escravos. A ideia 
de um musical vai contar um pouco da nossa história, lembrando que 
a Igreja teve um papel fundamental na libertação dos escravos nesta 
cidade”, afirmou Lucas Begot, da paróquia de Benevides, que está a 
preparar o musical.

Pará: cidades homónimas 
procuram formas de cooperação 
O estado brasileiro do Pará é onde existem mais localidades com o mesmo 
nome de Portugal (por exemplo: Ourém, Alenquer, Óbidos, Bragança, Santa-
rém). O coordenador da Pastoral Juvenil na Arquidiocese de Belém do Pará, 
D. António Assis, afirmou que “seria muito interessante se resgatássemos 
esse vínculo afetivo e também de corresponsabilidade para a participação 
na JMJ”, podendo até passar pelo acolhimento dos jovens daquela diocese 
nas cidades homónimas em Portugal. 

convidando outros jovens a fazer a 
mesma experiência”.
A irmã Valéria Leal valorizou também 
a “experiência de Deus” de cada par-
ticipante numa Jornada como oca-
sião de transformação que motiva o 
regresso ao seu país “mais disponí-
vel, mais entusiasmado para servir a 
Deus e aos irmãos”.

O presidente da Fundação JMJ Lisboa 
2023, D. Américo Aguiar, encabeçou a 
delegação portuguesa que esteve no 
Brasil e convidou os jovens brasileiros 
à participação na JMJ e à divulgação, 
junto de outros jovens, das formas 
de participação e de inscrição. Jun-
tamente com outros voluntários do 
COL da JMJ Lisboa 2023, participou 
na Assembleia da CNBB, em Apare-
cida, e depois visitou as capitais de 
alguns estados, nomeadamente São 
Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Brasí-
lia, Belém e Fortaleza. “Viemos ao en-
contro do Continente da esperança. 
Queremos que os jovens brasileiros 
acolham o nosso convite, o convite do 
Papa Francisco, para estar na JMJ”, 
afirmou D. Américo Aguiar.
Para o presidente da Fundação JMJ 

Lisboa 2023, a JMJ é como o mun-
dial de futebol: “Sem o Brasil, não é a 
mesma coisa”. “Para acontecer na to-
talidade da sua potencialidade, a JMJ 
tem de ter um grande contingente do 
Brasil. É isso que nós queremos e é 
para isso que estamos a trabalhar”, 
afirmou o Bispo Auxiliar de Lisboa. 
D. Américo Aguiar lembrou o “esfor-
ço muito grande” que os jovens bra-
sileiros têm de fazer para participar 
na JMJ, em Portugal, tendo encon-
trado “muita alegria, muita confian-
ça” na possibilidade de estarem em 
Lisboa, em agosto de 2023. “Encon-
trámos pessoas, homens e mulheres 
com sonhos, projetos, vidas. Com di-
ficuldades, mas também com muitas 
oportunidades”, sublinhou este res-
ponsável, que quis, com esta visita, 
“reforçar o desejo verdadeiramente 
fraterno de ter o Brasil presente em 
Portugal”.
Como balanço deste périplo pelas ci-
dades brasileiras, D. Américo Aguiar 
disse sentir, a partir dos contactos 
com brasileiros de diferentes geogra-
fias, o Brasil como um “verdadeiro 
país irmão” que, com esta visita, “se 
sentiu respeitado no projeto JMJ”.

Jovens brasileiros 
“estão mobilizados” 
para a JMJ de Lisboa

Delegação do COL da JMJ Lisboa 2023 percorreu cidades do Brasil

A assessora nacional da juventude da CNBB, Irmã Valéria 
Leal (à direita) acompanhou a delegação portuguesa
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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
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Douro II

22 A 25 SET
Douro I

Peregrinação  
dos Símbolos na 
Diocese de Vila Real

JMJ na Feira do Livro de Lisboa
O livro “Patronos da JMJ Lisboa 2023” foi apresentado 
no dia 11 de setembro, na Feira do Livro de Lisboa. O 
momento contou com a presença de voluntários da JMJ 
Lisboa 2023 e com o testemunho de dois membros do 
COL que convidaram os jovens à participação na JMJ, 
especialmente oferecendo a sua disponibilidade para 
ajudarem a preparar o encontro de agosto de 2023.  
O livro apresenta a biografia dos 13 patronos, “referên-
cias para os jovens”, e a quem são confiados os traba-
lhos de preparação e a realização da JMJ Lisboa 2023.

25 A 30 SET
Centro I

Os jovens de Lamego tiveram diversas for-
mas de presença e participação nas “maio-
res festas da diocese”, que decorreram en-
tre 25 de agosto e 9 de setembro, e deram 
a conhecer a JMJ Lisboa 2023 “a toda a 
gente”. “A mensagem ainda está muito no 
âmbito eclesial e, mesmo com a peregri-
nação dos símbolos muito intensa, fomos 
percebendo, em julho, que ainda não tinha 
chegado a toda a gente. O grande objetivo 
era fazer com que toda a gente soubesse 
o que era o logotipo, o que ia acontecer, 
que Lamego também estaria implicado e 
sensibilizar as pessoas para acolherem per-
egrinos em casa, nos ‘Dias nas Dioceses’”, 
referiu o coordenador do COD de Lamego, 
padre Luís Rafael Azevedo. 

Este responsável juvenil destacou também 
a colaboração com o município local, par-
ticularmente com a realização da “noite cel-
ebrativa JMJ”, a 29 de agosto, com um con-
certo da banda ‘Quatro e Meia’. “Enchemos 
a avenida para passar não só uma noite de 
boa música, mas, acima de tudo, para pas-
sar a mensagem da Jornada da Mundial da 
Juventude, e isso foi conseguido. O grupo 
trouxe muita gente, principalmente da faixa 
etária que queremos atingir. A própria banda 
fez questão de divulgar e durante o concerto 
passaram muito bem a mensagem sobre as 
famílias de acolhimento”, recordou. “Foi uma 
marca muito positiva e os jovens expres-
saram muita alegria e acho que ninguém fi-
cou indiferente”, resume o sacerdote.

Lamego: JMJ em destaque nas festas 
de Nossa Senhora dos Remédios


