
ESTAMOS A CAMINHO

Queres ser voluntário da JMJ?
Lisboa prepara-se para receber aquele 
que será o maior encontro de jovens do 
mundo com o Papa. Desde a sua primeira 
edição, em 1986, que a Jornada Mundial 
da Juventude se constrói com a colabo-
ração de milhares de voluntários.
Para tornar este encontro possível, a Jor-
nada Mundial da Juventude Lisboa 2023 
precisa de jovens como tu, que se levan-
tem do sofá, a convite do Papa Francis-
co, para oferecer o seu tempo, os seus 
talentos e energia na construção de uma 
experiência única. 

Queres ajudar o Papa Francisco?
Ser Voluntário na JMJ Lisboa 2023 é um 
desafio transformador, humana e espi-
ritualmente. Com alegria, os voluntários 
oferecem o seu tempo para tornar pos-
sível este encontro. Serão o rosto da JMJ 
Lisboa 2023 para os peregrinos que che-
gam a Portugal: um rosto de segurança, 
de acolhimento e de alegria.
Mais do que talentos ou habilidades, o im-
portante é ter o coração aberto e disponí-

vel para se deixar surpreender pelo Papa, 
pela Igreja e por Cristo vivo. 

Aceitas este desafio?
Precisamos de 20 a 30 mil voluntários dis-
poníveis entre os dias 23 de julho e 7 de 
agosto de 2023, portanto toda a ajuda é 
pouca: A Jornada Mundial da Juventude 
Lisboa 2023 precisa de ti! Vais ter a opor-
tunidade única de experienciar um am-
biente multicultural, numa das maiores 
concentrações de jovens do mundo, um 
encontro de jovens para jovens. 

A JMJ Lisboa 2023 precisa de ti.  
No Dia Internacional do Voluntariado, 5 
de dezembro, o Papa enviou uma men-
sagem especial aos voluntários da Jor-
nada Mundial da Juventude! Francisco 
afirma que “o voluntariado é a «força de 
intervenção»”, visto que “o voluntariado 
tem esta perseverança de fazer as coi-
sas avançar”. O Papa Francisco descreve 
ainda o trabalho voluntário como “uma 
graça de Deus”, chamando os jovens a 
“assumirem-na com força”.

Loures: Plantação 
de Árvores pela 
JMJ Lisboa 2023
A Câmara Municipal de Loures plantou 35 árvores em 
nome da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 
2023, num total de mais de 300 que o Município irá plan-
tar neste projeto. O evento decorreu no âmbito da co-
memoração do Dia da Floresta Autóctone, que se cele-
brou no passado dia 23 de novembro, e contou com a 
presença de vários voluntários de longa duração que 
colaboram na preparação da JMJ Lisboa 2023.
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Meditações do Terço 
em braile e pictogramas
A Fundação JMJ Lisboa 2023 apresentou a 
obra “Meditações Terço” em linguagem inclu-
siva. Um livro onde constam as Meditações do 
Terço da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 
2023 adaptadas para linguagem pictográfica e 
braile. Paralelamente, foram também dispo-
nibilizadas as Meditações em Língua Gestual 
Portuguesa e em formato áudio.
A obra “Meditações Terço” em Comunicação para 
Todos foi elaborada em parceria com o Centro 
de Recursos para Inclusão Digital da Escola Su-
perior Educação e Ciências Sociais (ESECS) do 
Instituto Politécnico de Leiria, tendo levado quase 
12 meses a estar concluída, passando por diver-
sos testes e etapas até à edição final.
O evento de lançamento foi conduzido pelo Pe. 
Tiago Melo, da Direção da Comunicação do 
Comité Organizador Local (COL) da JMJ Lisboa 
2023, e contou com a presença da Dr.ª Célia 
Sousa, coordenadora do Centro de Recursos 
para Inclusão Digital da ESECS do Instituto Po-
litécnico de Leiria, de D. Américo Aguiar, presi-
dente da Fundação JMJ Lisboa 2023, e ainda 
da responsável do Gabinete de Diálogo e Pro-
ximidade, Carmo Diniz.
O livro apresentado conta com as Meditações 
do Terço da JMJ Lisboa 2023 adaptadas para 
linguagem pictográfica, reconhecida em 38 lín-
guas, para braile e, através de um código QR, 
são disponibilizadas também em Língua Ges-
tual Portuguesa e em formato áudio, para ser 
acessível ao maior número de pessoas possí-
vel. A Língua Gestual Portuguesa foi interpre-
tada pela voluntária Bruna Saraiva do Corpo 
Nacional de Escutas – Agrupamento 714 Al-
bufeira e a gravação do áudio contou com  a 
colaboração da Rádio Renascença e pode ser 
consultada em www.lisboa2023.org.
A edição com as meditações do terço em lin-
guagem inclusiva, assim como da oração da 
JMJ Lisboa 2023, foi distribuída para todas as 
dioceses do país através dos Comités Organi-
zadores Diocesanos da JMJ Lisboa 2023, assim 
como através dos parceiros do Gabinete de 
Diálogo e Proximidade do COL, nomeadamen-
te Corpo Nacional de Escutas, Federação das 
Associações de Paralisia Cerebral, Humanitas, 
Irmãos de São João de Deus, Irmãs Hospitalei-
ras e Movimento Fé e Luz.

"Não existe em português o formato 
de comunicação para todos de me-
ditações do terço. Fica o legado para 
quem quiser rezar o terço, daqui para 
a frente. Na preparação, durante a 
jornada e depois dela." (Carmo Diniz, 
Gabinete de Diálogo e Proximidade)

Para o presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, a ferramenta apresentada é uma 
forma de “fazer chegar o convite a todos”, para que se “sintam verdadeiramente 
acolhidos” e a “experiência da Jornada seja verdadeiramente positiva”
“Quem nos parece diferente não é um problema ou um obstáculo, mas uma opor-
tunidade e uma riqueza. Isso também é a Jornada a acontecer”, afirmou D. Américo 
Aguiar, acrescentando que é necessário acolher “com naturalidade e normalidade 
uma irmã e um irmão que nos coloca desafios novos”, o que “significa muito caminho 
a percorrer na área da comunicação” para que seja normal, em qualquer comunida-
de, corresponder “à necessidade de A, B e C”.

"Nós não trabalhámos os textos para 
escrita fácil e tentámos adaptar, atra-
vés dos pictogramas, a mensagem 
para que possa chegar a pessoas que 
não conseguem ler, que têm alguma 
incapacidade intelectual, que não do-
minam a língua portuguesa e não vão 
dominar alguns formatos. Porque se-
ria impossível traduzir para todos os 
formatos." (Célia Sousa, coordenadora 
do Centro de Recursos Digital do IPL)
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produtos
oficiais

DEZENA
Produzida em madeira. 
Fabricada em Fátima

VELAS
Kit de 3 velas aromatizadas. 

Fabricado em Fátima

T-SHIRT CRUZ
100% algodão,

 em cinza matizado

A Diocese de Setúbal despediu-se, na noite de 
dia 1 de dezembro, dos Símbolos da JMJ, que 
seguiram caminho para a Diocese das For-
ças Armadas e das Forças de Segurança. O 
adeus à Cruz Peregrina e ao ícone de Nossa 
Senhora Salus Populi Romani deu-se no Clube 
de Pessoal da Siderurgia Nacional, com um 
momento musical e de encontro.
Os Símbolos da JMJ iniciaram a peregri-
nação na Diocese das Forças Armadas e 
das Forças de Segurança na manhã do dia 
2 de dezembro, na Base Naval de Lisboa, 
tendo havido ainda lugar para uma visita às 
várias fragatas.
D. Rui Valério, Bispo da Diocese das For-
ças Armadas e das Forças de Segurança,  
realçou que a passagem dos Símbolos foi 
um momento fundamental “para chegar 
ao coração dos jovens”, já que foi “algo 

visível e no qual eles podem reencontrar, 
seja na Cruz, seja na figura maternal da Vir-
gem Maria Santíssima, os sentimentos do 
próprio Deus, dirigidos a eles”.
A Cruz Peregrina e o ícone de Nossa Senhora 
Salus Populi Romani vão percorrer diversas 
unidades operacionais, formativas e hospi-
talares das Forças Armadas e das Forças de 
Segurança, ao longo de todo o nosso país.

Símbolos da JMJ na Diocese das Forças 
Armadas e Forças de Segurança

Uma delegação do Comité Organizador 
Local (COL) visitou Timor-Leste para 

convidar pessoalmente para os jovens 
timorenses para JMJ Lisboa 2023

Visita do cardeal Marc Ouellet, prefeito do  
Dicastério para os Bispos da Santa Sé, à sede  

da Fundação JMJ Lisboa 2023

O Comité Organizador Diocesano do Algarve visitou a sede da JMJ e o Parque Tejo, 
local onde vai decorrer a vigília e a Missa final da JMJ Lisboa 2023
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A Dia 11 

Igreja da Força Aérea

DIA 13
Escola de Sargentos do  
Exército e BA5 – Monte Real

Símbolos na 
Diocese das Forças 
Armadas e Forças 
de Segurança

Dia 12 
Instituto dos Pupilos do Exército,  
Colégio Militar, Academia da Força Aérea

DIA 14
Campo Militar Santa Margarida e Tancos


