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A JMJ Lisboa 2023, na sequência 
das visitas aos países da Comuni-
dade dos Países de Língua Portu-
guesa (CPLP), esteve presente em 
Moçambique entre os dias 15 e 21 
de novembro e em São Tomé e 
Príncipe de 16 a 20 de novembro. 
Em Moçambique, a comitiva da JMJ 
Lisboa 2023 participou na Jornada 
Nacional da Juventude (JNJ) em 
Nampula e, em São Tomé e Prínci-
pe, na Jornada Diocesana na cida-
de de São Tomé. 
A JNJ de Moçambique contou com 

a participação de cerca de 1500 
peregrinos, estando representadas 
todas as 12 Dioceses do país. Esta 
foi a segunda jornada nacional rea-
lizada em Moçambique, que serviu 
também de preparação para a JMJ 
Lisboa 2023. 
Para o Arcebispo de Maputo, D. Fran-
cisco Chimoio, esta foi uma “boa 
oportunidade” de preparação para 
a JMJ Lisboa 2023, já que “os jovens 
que fizeram parte desta JNJ irão com 
uma preparação melhor do que os 
que não tiveram essa possibilidade”. 

Quanto à participação dos jovens 
moçambicanos na JMJ Lisboa 
2023, D. Francisco Chimoio mos-
trou-se “esperançoso”, acreditando 
ser possível “que um bom número 
de jovens possa participar”. 
Já em São Tomé e Príncipe a comiti-
va da JMJ Lisboa 2023 pôde perce-
ber um pouco da vivência da Igreja 
neste país. O Pe. Joaquim Loureiro, 
representante da JMJ Lisboa 2023, 
relatou que encontraram em São 
Tomé e Príncipe “gente com sede 
de perceber o que nós estamos 

aqui a fazer”, referindo à Rádio Ju-
bilar que a presença desta comitiva 
pretende “tentar perceber o vosso 
lado e aquilo em que vos podemos 
ajudar para facilitar o caminho até 
à JMJ Lisboa 2023". 
A Irmã Lúcia Cândido, portuguesa 
da Congregação das Irmãs Fran-
ciscanas Hospitaleiras da Imacu-
lada Conceição, deseja que, no 
decorrer da JMJ, “os jovens de São 
Tomé sintam que são capazes de 
fazer muita coisa e que não são di-
ferentes dos outros”. 

Dia Mundial da Juventude vivido 
em Moçambique e São Tomé, com  

a presença da JMJ Lisboa 2023
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Em Portugal, as várias dioceses 
celebraram o Dia Mundial da Ju-
ventude com um conjunto de ini-
ciativas direcionadas aos jovens, 
com a JMJ Lisboa 2023 como 
pano de fundo. 

Lisboa, Santarém e Setúbal
A Jornada Diocesana da Juventu-
de (JDJ) de Lisboa realizou-se em 
Oeiras e contou com a participa-
ção de cerca de 4000 peregrinos. 
Esta Jornada, à semelhança da 
JMJ, teve uma Feira Vocacional e 
um Parque do Perdão. 
Sábado houve workshops com diver-

sos temas e testemunhos, seguidos 
do concerto da banda “HMB”. Du-
rante a noite, teve lugar uma vigília 
de oração, com exposição do Santís-
simo Sacramento, e no domingo D. 
Manuel Clemente presidiu à eucaris-
tia e à catequese com os jovens.
Na Diocese de Santarém, cerca 
de 400 jovens viveram a JDJ rea-
lizada na Vigararia de Tomar. O 
dia foi passado com a participa-
ção em diversas atividades, desde 
jogos sobre a JMJ Lisboa 2023 a 
workshops sobre gestão de equi-
pas, liderança e preparação desta 
Jornada para os mais velhos. 

Já em Setúbal, este dia ficou mar-
cado pela presença dos Símbolos 
da JMJ, que foram em procissão 
até ao Santuário de Cristo Rei. 

Porto, Braga, Vila Real 
e Viana do Castelo
No Porto, em Braga e em Vila Real 
os jovens foram convidados a vi-
ver o Dia Mundial da Juventude 
em cada Arciprestado, Vigararia 
ou Paróquia. 
No Porto, por exemplo, na Vigararia 
de Espinho-Ovar, os jovens foram 
convidados a marcar presença no 
concerto da “Banda da Paróquia”, 

no Mercado Municipal de Ovar. 
Já em Braga, em Celorico de Bas-
to foi feita uma caminhada seguida 
de atividades e, ao final da manhã, 
celebrou-se a Eucaristia de envio, 
em que cada Paróquia foi desafiada 
a continuar a assinalar o dia local-
mente. Já Guimarães-Vizela realizou 
um Concerto Oração, dinamizado 
pela Banda Fortaleza Jovem. 
Em Vila Real, os diversos grupos e 
Paróquias da Diocese organizaram 
vigílias de oração, Eucaristias, mo-
mentos de partilha e reflexão, de 
lazer e de convívio. Já em Viana 
do Castelo, o dia foi assinalado nos 

Arciprestados de Ponte de Lima, de 
Viana do Castelo, de Paredes de 
Coura, de Caminha e de Melgaço. 

Algarve
Na Diocese do Algarve, a JDJ ocu-
pou todo o fim de semana em São 
Brás de Alportel, com a presença do 
Bispo do Algarve, D. Manuel Quintas.
Contou ainda com a presença da 
“Banda Missio”, com a celebração 
da Eucaristia, um momento de ado-
ração ao Santíssimo Sacramento e 
um momento de catequese. 

Aveiro
A Diocese de Aveiro encontrou-
-se no Arciprestado de Estarreja-
-Murtosa, tendo começado com 
uma sessão de acolhimento e de 
boas-vindas, seguida de um mo-
mento de oração.  Seguiram-se 
alguns testemunhos e o momento 
da “Tenda dos Talentos”, onde os 
jovens puderam cantar, dançar e 
tocar instrumentos. 
A seguir, os jovens prepararam-se 
para a JMJ Lisboa 2023, com a pre-
sença do Bispo D. António Moiteiro. 

Beja
Em Beja, o fim de semana começou 
com uma oração, antes da peregri-
nação até Ferreira do Alentejo. Foi 
ainda acolhida a imagem peregri-
na de Nossa Senhora de Fátima. 

Bragança-Miranda e Coimbra
Bragança-Miranda celebrou o Dia 
Diocesano da Juventude com uma 
Eucaristia e, a seguir, realizou um 
almoço partilhado. Após este al-
moço, reservou-se a tarde para 
um momento de convívio e de ma-
gusto com todos os participantes.
Em Coimbra, este dia foi celebra-
do durante a tarde de domingo. Os 
jovens presentes puderam assistir 
a números de música e dança, em 
ambiente de festa, contando tam-
bém com momentos de oração. 

Évora
A Diocese de Évora reuniu-se em 
Coruche e, além dos momentos 
de oração, esta JDJ contou com 
o testemunho de vida do jovem 
Lourenço Miguel, que sofre de uma 
doença neurológica rara.

Guarda
A Diocese da Guarda organizou a 
Noite Diocesana da Juventude no 
Seminário Maior da Guarda. A noi-
te começou com um momento de 
boas-vindas, seguido do concerto 
da banda “The Undercovers”. Após 
o concerto, os jovens caminharam 
até à Sé da Guarda para a cele-
bração da Eucaristia, pelo Bispo D. 
Manuel Felício. A seguir, os jovens 
partiram para as ruas da Diocese 
em missão. 

Lamego
A Diocese de Lamego assinalou o 
Dia Mundial da Juventude com o 
Festival Diocesano da Canção, no 
Expo-Salão de Sernancelhe, que 
contou com a participação de oito 
grupos concorrentes. Além disso, 
cantou-se o hino oficial da JMJ 
Lisboa 2023 e houve momentos de 
interação e animação com quem 
esteve presente na plateia. 

Leiria-Fátima
A Diocese de Leiria-Fátima celebrou 
o Dia Mundial da Juventude no sa-
lão paroquial de Carvide. Ao longo 
da noite foi possível assistir ao con-
certo da banda “Extrema Unção”, 
seguido de vários testemunhos de 
vida e de vivência com Cristo. Já ao 
final da tarde, celebrou-se a Euca-
ristia ao estilo Shemá.

Portalegre-Castelo Branco
O Dia Diocesano da Juventude 
de Portalegre-Castelo Branco foi 
vivido na Sertã. Durante o dia os 
jovens caminharam entre a Casa 
do Escuteiro e o Santuário Nossa 
Senhora dos Remédios. 
Além disso, foram plantadas cinco 
árvores, uma por cada Arciprestado, 
tendo as restantes sido entregues às 
paróquias e instituições, para lançar 

o desafio de plantarem uma árvore 
pela JMJ Lisboa 2023. 

Viseu
Viseu celebrou este dia no Cam-
po Escutista Juvenil, em Oliveira 
de Frades, no dia 19 de novembro. 
Depois da oração inicial, foram 
feitas várias atividades com os 
jovens. Posteriormente, houve um 
momento de “música no campo” 
que antecedeu um quiz feito aos 
presentes. Foi, ainda, feita uma 
peregrinação com as réplicas dos 
Símbolos da JMJ, seguida de um 
momento artístico. 

Angra e Funchal
Relativamente à Diocese de An-
gra, o Dia Mundial da Juventude 
foi celebrado nas diversas ilhas do 
Arquipélago dos Açores, de onde 
podemos destacar momentos de 
oração e reflexão e um Parque do 
Perdão em S. Jorge, 
Já no Funchal, a JDJ teve lugar no 
Colégio dos Salesianos, nos dias 19 
e 20 de novembro. O fim de sema-
na contou com vários workshops, 
jogos, com um concerto do grupo 
“Projeto Akustica”, com um Peddy 
Paper e com a celebração da Eu-
caristia. Houve ainda espaço para 
momentos de partilha e de lazer.

Jornada Mundial da 
Juventude vivida em todas 
as Dioceses de Portugal
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Após percorrerem a Vigararia do Montijo, 
os Símbolos da JMJ seguiram, no dia 12 de 
novembro, para a Vigararia Barreiro/Moita, 
tendo iniciado a peregrinação com a sua 
exposição no centro comercial Retail Park, 
um “templo do comércio”, como foi descrito 
pelo Pe. Tiago Veloso à Agência Ecclesia.
Ao som de jovens músicos locais, a Cruz 
Peregrina e o ícone de Nossa Senhora 
Salus Populi Romani seguiram em procis-
são marítima pelo Tejo, fazendo a traves-
sia entre o Montijo e a Moita. “É o nosso 
rio, são as nossas Jornadas, é Portugal”, 
afirmou Rui Mira, do Município da Moita, 
relembrando que esta é uma forma de 
“mostrar as nossas tradições na Moita que 
são os barcos, e o rio Tejo”.
Nos dias seguintes, privilegiaram-se as 
visitas às escolas, a equipamentos muni-
cipais e entidades da Proteção Civil, bem 
como os momentos de adoração, confis-
são, procissão e Eucaristia na presença 
dos Símbolos da JMJ junto dos jovens e 
das Paróquias.
No dia que se seguiu, a Cruz Peregrina 
e o ícone de Nossa Senhora marcaram 
presença no Mercado Municipal do Bar-
reiro, fazendo jus ao que o Pe. Tiago Ve-
loso referiu à Agência Ecclesia: “Temos 
de ir para a rua, é lá que estão as pes-
soas (…) Temos de fazer como Jesus, ir 

ao encontro onde menos se espera. Aqui 
estamos nós para isso”. 
A presença em Almada culminou com uma 
peregrinação ao Cristo-Rei para celebrar 
a Jornada Diocesana da Juventude, inicia-
tiva que juntou 900 participantes de toda 
a diocese. Na homilia da eucaristia final, D. 
Américo Aguiar, presidente da Fundação 
JMJ Lisboa 2023, fez um pedido especial 
aos jovens, para que “tenham a coragem 
de sonhar”, e a “força para lutar”, depois 
de saberem “qual é o sonho que Deus tem 
para cada um”. D. Américo Aguiar salien-
tou ainda que os Santuários de Fátima e 
de Cristo Rei “serão dois pulmões, duas 
marcas, referências muito importantes 
para os jovens”.

Símbolos da JMJ voltam ao 
Tejo e seguem caminho para 
a Vigararia de Almada

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

produtos
oficiais

SACO
Saco em tecido. 

100% algodão natural

GARRAFA
Garrafa preta mate. 790ml

SWEATSHIRT COM CAPUZ 
VERMELHO

Sweatshirt unissexo. 
80% algodão e 20% poliéster


