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A Arquidiocese de Madrid pro-
moveu o evento “Madrid Live 
Meeting”, onde esteve presente 
D. Américo Aguiar, para lançar a 
preparação da Jornada Mundial 
da Juventude Lisboa 2023

Kariny viajou desde o 
Brasil e é voluntária na JMJ
À medida que nos aproximamos da JMJ Lisboa 
2023, têm chegado vários Voluntários de longa 
duração a Lisboa, para ajudar o Comité Organi-
zador Local (COL) na preparação do grande en-
contro com o Papa.
Kariny, de 36 anos, é brasileira e colabora como 
voluntária no Contact Center do COL, onde foi 
“muito bem recebida por todos”. Chegou a Portu-
gal como chefe de equipa para a semana de 1 a 6 
de agosto de 2023, mas surgiu a possibilidade de 
começar já a ajudar na JMJ Lisboa 2023. 
Passar de uma semana a dez meses de volunta-
riado não foi um processo muito difícil, uma vez 
que Kariny vê no serviço uma forma de amadure-
cer na fé e no próprio sentido de servir. “Eu passei 
por várias transformações, por um amadureci-
mento espiritual mais profundo e percebi que a 

minha fé é vazia se não tiver obras”, revelou.
Depois de participar na JMJ Colónia 2005, a nova 
voluntária pretende que “os jovens que vêm no 
próximo ano tenham o mesmo encontro com Je-
sus e a mesma transformação na vida deles”, já 
que a Jornada “mudou muito a minha vida, foi 
muito transformadora”, contou. 
Neste momento, as suas funções passam por 
atender e esclarecer os peregrinos, instituições 
religiosas, ou todos aqueles que tenham alguma 
questão acerca da JMJ Lisboa 2023. 
Kariny deixou ainda uma mensagem aos restan-
tes voluntários: “não tenham medo de arriscar, 
nem fiquem apegados às coisas ou preocupados 
com o futuro. Tenham esse amadurecimento de 
entender que a fé é mais profunda e mais signifi-
cativa quando se serve”.

 
Kariny, voluntária de longa 
duração na JMJ Lisboa 2023

 

 Voluntários de longa duração da Alemanha e Polónia

 D. Américo Aguiar com o cardeal de 
Madrid, D. Carlos Osoro Sierra, e os 
bispos auxiliares D. José Cobo Cano 
e D. Jesús Vidal Chamorro

 Madrid Live Meeting
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Presidente da Câmara 
Municipal de Lisboa  
na sede da JMJ

O Presidente da Câmara Munici-
pal de Lisboa (CML), Carlos Moe-
das, visitou no dia 10 de outubro 
a sede do Comité Organizador Lo-
cal (COL) da Jornada Mundial da 
Juventude Lisboa 2023, o espaço 
onde várias equipas estão a tra-
balhar, em simultâneo, na organi-
zação do evento.
Na saudação ao presidente da 
autarquia, D. Américo Aguiar, pre-
sidente da Fundação JMJ Lisboa 
2023, destacou a colaboração 
“desde a primeira hora” da CML 
para com a Jornada, “naquilo que 
são os muitos desafios que envol-
vem o território de Lisboa”. Já Car-
los Moedas, acompanhado pelo 

vice-presidente, Filipe Anacoreta 
Correia, pela vereadora Laurinda 
Alves, e mais alguns elementos da 
CML, destacou o evento como “um 
dos pontos mais importantes do 
mandato” e referiu que “é um pri-
vilégio vivermos isto juntos”.
Neste sentido, o autarca realçou 
que “se há momento transforma-
dor para a cidade de Lisboa, é este”, 
já que, como realçou D. Américo 
Aguiar, “vamos ter a cidade invadi-
da por jovens de outros países do 
mundo, durante uma semana, e isso 
vai tocar-nos profundamente”.
O Bispo Auxiliar de Lisboa confessou 
ainda a esperança do Papa Francis-
co em que a JMJ Lisboa 2023 “possa 

ser, também, decisivo, daquilo que é 
o pensamento e a vida da juventu-
de hoje”, esta que é uma juventude 
que “viveu problemas económicos, 
problemas pandémicos, em que os 
sonhos se diluíram e em que a ca-
pacidade de sonhar não tem sido 

muito fácil”. Portanto, o Santo Padre 
espera que este encontro simbolize 
“um antes e um depois”.
Após uma receção inicial, onde foi 
descerrada uma placa evocativa 
deste momento, o Presidente da 
Câmara Municipal de Lisboa rezou o 

Ângelus com os voluntários e mem-
bros do COL e visitou todas as salas 
de trabalho das diferentes áreas.
O espaço onde se encontra a sede 
do COL da JMJ Lisboa 2023, que 
servia antes de apoio aos milita-
res, é hoje o local onde acontece “a 

logística para o encontro da Paz, 
da fraternidade e da juventude do 
mundo inteiro”, referiu D. Américo 
Aguiar. “É particularmente simbó-
lico que um edifício com vocação 
para a guerra agora tenha esta 
vocação para a paz”, realçou.

 
Da esquerda para a direita: Laurinda Alves, vereadora da CML; 
Carlos Moedas, presidente da CML, D. Américo Aguiar, presidente da 
Fundação JMJ Lisboa 2023; Filipe Anacoreta Correia, vice-presidente 
da CML; António Lamas, presidente da SRU 



lisboa2023.orgSIGA-NOS EM

ESTAMOS A CAMINHO04

À venda em 
https://store-eu.lisboa2023.org

produtos
oficiais

TERÇO EM MADEIRA
Comprimento: 32 cm. Embalagem: Caixa 
em cartão reciclado. Folheto: Meditações 

do Terço. Fabricado em Fátima

TERÇO EM MADEIRA
Comprimento: 32 cm. Embalagem: Caixa 
em cartão reciclado. Folheto: Meditações 

do Terço. Fabricado em Fátima

TERÇO EM MADEIRA
Comprimento: 32 cm. Embalagem: Caixa 
em cartão reciclado. Folheto: Meditações 

do Terço. Fabricado em Fátima

O clero das 5 vigararias da cidade de Lis-
boa visitaram a sede da JMJ Lisboa 2023, 
acompanhados pelo Cardeal-Patriarca, 
D. Manuel Clemente. Os sacerdotes fo-
ram recebidos pelo presidente da Funda-
ção JMJ Lisboa 2023, D. Américo Aguiar, 
e pelos responsáveis das várias direções 
do Comité Organizador Local (COL), com 
quem partilharam a preparação da Jor-
nada Mundial da Juventude, que vai de-
correr em Lisboa, entre os dias 1 e 6 de 
agosto de 2023.
Durante o encontro, o COL apresentou 

aos sacerdotes uma mensagem do Papa 
Francisco que é dirigida a todos os pa-
dres, motivando-os para a sua participa-
ção na preparação da JMJ e no acolhi-
mento dos jovens de todo o mundo.
Na mensagem vídeo, o Papa pediu aos 
sacerdotes para não terem medo da “ba-
gunça” dos jovens porque é sinal do Es-
pírito Santo. “Peço-vos que se envolvam 
nesta Jornada Mundial da Juventude. 
Não se trata de olhar o futuro, mas o pre-
sente. É olhar o presente, a minha Igreja, 
a nossa Igreja”, afirmou o Santo Padre.

Padres da cidade de Lisboa 
comprometidos com a JMJ

Visita de sacerdotes da Vigararia de Caldas 
da Rainha-Peniche 

Encontro com os Serviços Sociais da Caixa 
Geral de Depósitos


