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Os Símbolos da Jornada Mundial 
da Juventude (JMJ) estão em pere-
grinação pela Diocese das Forças 
Armadas e das Forças de Seguran-
ça, tendo marcado presença junto 
dos jovens que se preparam e es-
tudam para fazer parte das Forças 
Armadas e de Segurança.
A semana começou na Base Naval 
de Lisboa, nos dias 3 e 4 de dezem-
bro, com a celebração da Eucaristia 
e a recitação do terço, na presença 
de alguns jovens da catequese. A 
Cruz Peregrina e o ícone de Nossa 
Senhora Salus Populi Romani des-
pediram-se, então, da Base Naval 

após uma atuação natalícia do coro 
do Clube de Sargentos da Armada.
Já no dia 5 de dezembro os Sím-
bolos da JMJ passaram a manhã 
na Escola Naval de Lisboa, tendo 
sido recebidos com uma cerimó-
nia animada pelos jovens católi-
cos da escola, com a presença de 
D. Rui Valério, Capelão e Bispo das 
Forças Armadas e das Forças de 
Segurança que, aliás, tem acom-
panhado de perto esta peregri-
nação. A cerimónia contou também 
com a presença de Cadetes e Guar-
nição da Escola Naval.
Foi na Igreja de São Miguel Arcanjo, 

Símbolos da JMJ peregrinam 
nas Forças Armadas

na Quinta das Águas Livres, que, no 
dia 6 de dezembro, a Cruz Peregri-
na e o ícone de Nossa Senhora Sa-
lus Populi Romani foram recebidos 
pela Polícia de Segurança Pública 
(PSP), numa cerimónia presidida 
por D. Rui Valério. Daqui, os Símbo-
los partiram para a casa dos jovens 
cadetes da Academia Militar, na 
Amadora, onde houve uma Vigília 
de Oração, num convite a cimentar 
valores de fraternidade e de paz, 
já que, conforme mencionou o Pe. 
Ricardo Barbosa à Agência Eccle-
sia, capelão da Academia Militar e 
do Regimento dos Comandos, os 

militares “são o garante da paz, 
fraternidade, das boas relações 
entre os povos, nas relações inter-
nacionais, mas também nas rela-
ções internas de um país”.
Para o Pe. Licínio Silva, que tem 
acompanhado a peregrinação dos 
Símbolos da JMJ às unidades das 
Forças Armadas e de Segurança, 
os jovens são convidados a rela-
cionarem-se de forma pessoal com 
os símbolos. “A Cruz é leve, mas os 
jovens estão todos para agarrar a 
cruz. Não ficam longe, mas aproxi-
mam-se. Querem senti-la”, afirmou 
à Agência Ecclesia. 
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A JMJ em 
Timor 
e na 
Guiné 
Bissau
A Fundação Jornada Mundial da 
Juventude (JMJ) Lisboa 2023 tem 
andado a promover a JMJ Lisboa 
2023 junto dos países que inte-
gram a Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa (CPLP). Com a 
ida a Timor-Leste e Guiné-Bissau, 
concluiu-se o périplo pelos países 
de língua portuguesa.

Na Guiné pelas “pessoas irmãs”
A comitiva do Comité Organizador 
Local (COL) da JMJ Lisboa 2023 par-
ticipou na Peregrinação Nacional a 
Cacheu, na Guiné-Bissau, que con-
tou com mais de 7.000 participantes 
de todas as idades e de diversas lo-
calidades. Participar nesta peregri-
nação foi, para o Pe. Nuno Coelho, 
um dos elementos da comitiva, uma 
oportunidade para “estabelecer 
pontes de diálogo”, realçando a im-
portância desta proximidade já que 
é mais fácil conseguir inscrições de 
“pessoas que são amigas, que são 
irmãs” e, por isso, é preciso “que 
as pessoas se sintam convidadas a 
participar na JMJ Lisboa 2023”.

O Coordenador da Comissão da 
Adolescência e Juventude da Dio-
cese de Bissau, Frei Galeano Olivei-
ra, ressalvou que é a primeira vez 
que este convite é feito diretamen-
te aos jovens da Guiné-Bissau, e 
que este esforço se trata também, 
em grande parte, por esta ser uma 
JMJ realizada em Portugal, país 
com o qual a Guiné-Bissau man-
tém uma relação de proximidade. 
“A vossa presença é um ponto alto, 
sensibilizou-nos muito”, referiu. O 
Frei Gilson Oliveira adiantou que, 
depois desta visita, “agora tam-
bém podemos começar uma gran-
de mobilização para a JMJ Lisboa 
2023” e revelou que estão a tentar 
organizar um grupo de 140 pes-
soas, entre jovens peregrinos, pa-
dres e também voluntários, para 
virem a Lisboa em agosto de 2023.

Juventude de Timor quer vir a 
Portugal
Em Timor-Leste esteve outra co-
mitiva do COL da JMJ Lisboa 2023, 
que visitou as diversas dioceses do 

país, participando nas suas várias 
atividades e conhecendo as suas 
diferentes realidades. Durante a 
estadia, a comitiva portuguesa 
esteve sempre acompanhada por 
muitos jovens, sacerdotes e famí-
lias que “pediam para estar junto 
a nós”, conforme contou a Ir. Lara 
Saavedra, uma das representan-
tes da comitiva.  
Sobre esta visita da JMJ Lisboa 
2023, o Cardeal timorense D. Vir-
gílio do Carmo da Silva realçou 
a importância de “criarmos uma 
boa relação com várias culturas 
do mundo”, destacando a Jornada 

Mundial da Juventude como “um 
momento de experiência de fé com 
os jovens”. D. Virgílio do Carmo da 
Silva aproveitou para encorajar os 
jovens a participarem neste gran-
de encontro, já que esta “é uma 
experiência que não dá para ter 
todos os anos”. O cardeal acredita 
que os jovens que poderão estar 
em Lisboa, em agosto de 2023, vol-
tarão depois a Timor-Leste para 
partilharem as suas experiências, 
levando “esse testemunho para 
toda a gente, especialmente para 
os outros jovens”.
Os jovens timorenses estão já a 

preparar-se para viverem a Jor-
nada Mundial da Juventude Lisboa 
2023, nomeadamente a avaliar as 
condições necessárias para uma 
viagem desta natureza. Para o Pe. 
Francisco Nascimento de Serra, 
coordenador da Pastoral Juvenil 
da Diocese de Maliana, os jovens 
que querem participar na JMJ Lis-
boa 2023 precisam de “iniciativa e 
criatividade”. Questionado sobre 
os frutos que esta Jornada poderá 
trazer, o coordenador da Pastoral 
Juvenil da Diocese de Maliana refe-
riu o “espírito voluntário para cami-
nhar junto com Jesus”.
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A Fundação Jornada Mundial da Juven-
tude (JMJ) Lisboa 2023, em parceria com 
a Global Tree Initiative (GTI), lançou a 8 de 
dezembro, Solenidade da Imaculada Con-
ceição da Virgem Santa Maria, o desafio 
mundial de plantação de árvores que pre-
tende alertar para a importância da bio-
diversidade e para as alterações climáti-
cas, sensibilizando para os seus efeitos.
Tendo presente que “o meio ambiente é 
um bem coletivo, património de toda a 
humanidade e responsabilidade de to-
dos” (LS 95) e tratando-se do dia em que 
a Igreja celebra a Solenidade da Imacu-

lada Conceição da Virgem Santa Maria, 
Padroeira de Portugal, o momento foi 
marcado pela plantação de uma árvore 
junto ao Santuário da Nossa Senhora das 
Neves, na Serra de Montejunto, no Cada-
val. A plantação foi organizada pela Câ-
mara Municipal do Cadaval e o CSI, grupo 
de jovens do Cadaval, tendo contado com 
a presença de José Sá Fernandes, coor-
denador do Grupo de Projeto para a JMJ 
Lisboa 2023, e Carmo Diniz, coordenadora 
do Gabinete de Diálogo e Proximidade do 
Comité Organizador Local (COL) da JMJ 
Lisboa 2023.

Uma árvore 
pela JMJ

O arcebispo de Bangui, cardeal Dieudonné Nzapalainga, recebeu da Força Nacional Destacada 
(FND) presente na República Centro Africana uma cruz, símbolo da Jornada Mundial da Juven-

tude (JMJ), que se vai realizar em Lisboa, em agosto de 2023.
A entrega da cruz pretendeu ser “sinal da comunhão entre a diocese castrense e a diocese de 

Bangui”, indica uma notícia publicada no site do Ordinariato Castrense.

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

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

do Terço. Fabricado em Fátima
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