
 

Patronos da JMJ Lisboa 2023

Beato Pier 
Giorgio 

Frassati 
O Beato Pier Giorgio nasceu numa 
família da alta burguesia italiana, 
no dia 6 de abril de 1901, em Turim. 
Aos 12 anos, ingressou no Colé-
gio dos Jesuítas, onde começou 
a participar no Apostolado da 
Oração e na Conferência de São 
Vicente de Paulo. Seguiu para es-
tudos superiores no Politécnico de 
Turim, em Engenharia de Minas, e, 
em 1920, inscreveu-se no Partido 
Popular Italiano. Entrou na Or-
dem Terceira de São Domingos, 
em 1922. Em junho de 1925, foi-lhe 
diagnosticada uma poliomielite 
fulminante, que lhe causou a mor-
te, no dia 4 de julho, dia em que se 
assinala a sua festa litúrgica. Foi 
beatificado a 20 de maio de 1990.

Dioceses do norte juntas 
rumo à JMJ Lisboa 2023
A iniciativa ‘Km11’ mobilizou jovens de seis dioceses 
do norte de Portugal – Braga, Bragança-Miranda, 
Lamego, Porto, Viana do Castelo e Vila Real – du-
rante o último fim de semana. Junto à Sé do Porto, 
os jovens fizeram um logotipo humano da Jornada 
Mundial da Juventude Lisboa 2023. O Bispo do Por-
to, D. Manuel Linda, disse que esta iniciativa repre-
sentou o “tiro de partida” para a mobilização des-
tes jovens rumo à JMJ Lisboa 2023. “É motivá-los a 
eles, motivá-los para o acolhimento; como eles, vão 
chegar muitas outras pessoas de toda a Europa e 
de todo o mundo, e alguns já sinalizaram a sua von-
tade de passar pelo Porto”, referiu o bispo.
A designação ‘Km11’ refere-se à cidade de Emaús, 
que fica a 11 quilómetros de Jerusalém, e ao en-
contro entre dois discípulos e Jesus ressuscitado. 
Nas palavras de D. Manuel Linda, esta “é também 

uma forma de dizer à sociedade que estamos aqui 
todos para rumar à Jornada Mundial da Juven-
tude, uns fisicamente estando lá, outros mediante 
o acolhimento, a divulgação ou uma colaboração, 
que pode ser de muitas maneiras e em vários âm-
bitos”, desenvolveu.
Para Ana Pinto, da paróquia de Canelas, em Vila 
Nova de Gaia, o ‘Km11’ foi “uma excelente expe-
riência”, por causa da visita a “alguns espaços que 
marcam a fé e marcam as vivências de Gaia e do 
Porto”. Foi também “um bom momento para con-
viver, conhecer outras pessoas”, e, por isso, “apro-
veitar cada pedacinho é sempre ótimo”. “Ser cris-
tão não é uma seca, há coisas espetaculares, e há 
coisas para aprender”, afirmou a jovem, adiantan-
do que, “sem dúvida”, quer estar na capital portu-
guesa para a JMJ Lisboa 2023.

Oração

Pai, Vós que destes ao jovem Pier 
Giorgio Frassati a alegria de en-
contrar Cristo e de viver a sua fé 
com coerência ao serviço dos po-
bres e doentes, concedei-nos tam-
bém a nós sermos como ele puros 
e santos e imitar a sua generosi-
dade para difundir na sociedade 
o Espírito do Evangelho. Por Cristo, 
nosso Senhor. Ámen.
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A JMJ chegou a toda a gente
Símbolos da JMJ na Diocese de Lamego

Desde o dia 2 de julho que os símbo-
los da JMJ estão a peregrinar “noite 
e dia” por todas as zonas pastorais 
da Diocese de Lamego. Prestes a ter-
minar a passagem por esta diocese 
(31 de julho), o balanço mostra lar-
gas “multidões” de jovens, e menos 
jovens, que se reuniram “em torno 
de um objetivo”: a JMJ Lisboa 2023. 
Para além do “muito sono”, provo-
cado pelas 24 sobre 24 horas de 
peregrinação, verificou-se também 
“muita vontade de todos” em tra-

balhar para esta iniciativa, segundo 
refere o coordenador do COD de La-
mego, padre Luís Rafael. “De facto, 
as comunidades ficaram sensibiliza-
das. Claro que já se ia falando, mas 
sentíamos que a mensagem estava 
a chegar principalmente aos jovens. 
Neste momento, a JMJ chegou a 
toda a gente. Não passou ao lado a 
ninguém”, assegura o responsável, 
revelando que o objetivo é conse-
guir famílias de acolhimento para 
todos os peregrinos que chegarem 

em 2023. “Esta peregrinação está a 
servir para isso”, acrescenta.

A forte mobilização foi uma surpre-
sa, até para a própria organização. 
“Quando começámos a peregrina-
ção, no dia 2 de julho, pensámos 
que ia ser mais complicado. À me-
dida que avançámos no calendário, 
fomos percebendo que esta é uma 
missão que não é apenas do COD, 
mas que foi sendo assumida pelas 
comunidades a quem nós pedimos”, 

conta o padre Luís Rafael. E até para 
o próprio COD esta está a ser uma 
experiência muito próxima de uma 
JMJ. “Quando saímos de casa, não 
sabemos onde vamos comer e onde 
vamos dormir. E as portas abrem-
-se. A Providência resolve!”, garante.

Recentemente, no dia 17 de julho, a 
cruz peregrina e o ícone de Nossa 
Senhora ‘Salus Populi Romani’ pere-
grinaram pelas ruas de Castro Daire. 
Nestes momentos, que também têm 
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contado com a presença do Bispo de 
Lamego, D. António Couto, e do presi-
dente da Fundação JMJ Lisboa 2023, 
D. Américo Aguiar, os jovens têm ma-
nifestado muita alegria por terem, 
nas suas terras, os símbolos “que já 
percorreram o mundo inteiro”. 
Para Vanessa Nunes, do COP de 
Castro Daire, “não há ninguém que 
tenha ficado indiferente”. “Todos 
cantam e dançam ao som do hino, 
e todos querem fazer parte desse 

grande encontro mundial entre os 
jovens e o Papa Francisco”, salienta. 
Vanessa destaca ainda que a pas-
sagem dos símbolos por Castro Dai-
re foi muito positiva e deixou nos jo-
vens “um rasto de luz e de amor que 
continua a iluminar e incendiar os 
nossos corações e a espalhar esta 
felicidade ao nosso redor”.

O coordenador do COD de Lamego 
considera que esta peregrinação 

veio contribuir para tornar “cada 
vez mais claro o papel que cada um 
vai ter nesta JMJ”. Por um lado, para 
os jovens, “fica claro que é para to-
dos irem a Lisboa”; e, por outro, para 
as famílias que, “não sendo possível 
irem a Lisboa, podem receber os 
peregrinos nos ‘Dias nas Dioceses’”, 
aponta o padre Luís Rafael.
Este responsável conta que tem vi-
vido estes dias “de coração cheio”. 
“Tantas vezes nos ‘esfarrapamos’ e 

não vemos nada, mas, neste caso, 
e para nosso descanso, isso está 
a ser reconfortante porque senti-
mos que houve esforço, dedicação 
e superou as nossas expectativas. 
Esperávamos que fosse bom, mas 
não esperávamos que fosse tão 
bom!”, conclui, deixando ainda um 
convite às próximas dioceses que 
receberem os símbolos da JMJ: 
“Esta é uma oportunidade que não 
pode passar ao lado”.
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produtos
oficiais

SACO
Algodão, com bolso interior e 

alças de 65 cm. 100% algodão cru. 
Dimensões: 460 x 400 x 150 mm

PULSEIRA DE VIDRO
Vidro, num mesclado de cores 
profundas. As contas, de vidro 
reciclado, são elaboradas de 
forma artesanal na Marinha 

Grande. A cruz é feita por 
uma liga de metais com uma 

componente reciclada. Produzida 
em Fátima

Os cerca de 200 membros do coro da JMJ 
Lisboa 2023 reuniram, pela primeira vez, nos 
passados dias 23 e 24 de julho, no Colégio 
São João de Brito, em Lisboa. Os coralistas 
são provenientes de 17 dioceses portugue-
sas e têm uma média de idades entre os 18 
e os 30 anos.
Para Filipa, da Diocese de Viana do Caste-
lo, fazer parte deste coro “é uma felicidade 
muito grande, um orgulho” e representa uma 
“oportunidade de poder partilhar o que vi-
vemos nas nossas dioceses com outras pes-
soas e fazer disso também uma coisa a nível 
mundial”. Do Funchal viajou Carlota Temtem, 
contralto, que manifesta a alegria por fazer 
parte desta experiência. “A melhor parte de 
estar no coro JMJ é fazer novos amigos, co-

nhecer novas pessoas e cantar para o Papa. 
É uma oportunidade única”, afirma.
Para a coordenadora de Música da JMJ Lis-
boa 2023, Teresa Cordeiro, a missão de todos 
os membros deste coro é “pôr toda a gente a 
cantar”, salvaguardando que “não se trata de 
um concerto”. “Queremos que todos cantem 
connosco e ajudar as pessoas a chegar a um 
patamar de espiritualidade, de comunhão, 
de fé”, aponta. Esta voluntária revela que o 
repertório é “bastante extenso” e estão pre-
vistos existirem “cerca de 50 cânticos”, da 
qual faz parte o hino oficial da JMJ Lisboa 
2023, ‘Há pressa no ar’.
O próximo ensaio do coro vai decorrer em 
outubro e, a partir de março, vão começar 
os ensaios com a orquestra.

Primeiro ensaio do coro da JMJ 

VisitOU a sede da JMJ Lisboa 2023

O representante da agência de viagens 
‘Travel Regalo’, responsável pela viagem 

dos peregrinos do Quénia.

FUNDAÇÃO BENFICA É PARCEIRA
O presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023,  
D. Américo Aguiar, foi recebido pelo presidente 
da Fundação Benfica, Carlos Moia. A Fundação 
Benfica é parceira da JMJ Lisboa 2023.

1 E 2 AGO
ACANAC’22 (Acampamento Nacional  
de Escuteiros), em Idanha-a-Nova

3 A 7 AGO
PEJ 2022 (Peregrinação Europeia de Jovens,  
em Santiago de Compostela, Espanha)

- Novidades -

AG
EN

D
A 31 JUL

Receção dos  
símbolos – UP Ansiães 

Peregrinação dos 
Símbolos na Diocese 
de Bragança-Miranda

7 a 11 AGO
UP Senhora 
da Visitação 


