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Nesta e na seguinte edição, damos a conhecer o trabalho que está a ser feito por cada uma das 
direções que prepara a JMJ Lisboa 2023. A sede da JMJ Lisboa 2023, na Antiga Manutenção Militar de 
Lisboa, no Beato, é o “quartel-general” destas equipas que, juntas, preparam o encontro mundial de 

jovens com o Papa Francisco, em agosto do próximo ano.

Um encontro de todos 
e para todos

Fique a conhecer cada uma das direções do COL da JMJ Lisboa 2023
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A Direção de Acolhimento e Voluntaria-
do da JMJ Lisboa 2023 está organiza-
da em três áreas de atuação: o apoio 
aos peregrinos, o acompanhamento 
dos Bispos e os voluntários. Ao todo, 
somam-se cerca de 60 pessoas a tra-
balhar nestas áreas, sendo que nove 
delas estão já a trabalhar em ‘full time’.
O tempo atual é de preparação para 
o momento da abertura das inscrições 
dos peregrinos e voluntários centrais, 
previsto para depois do Verão. “Há, 
por isso, que assegurar que o sistema 
que recolherá as inscrições está custo-
mizado e pronto para receber as mui-
tas inscrições que esperamos vir a ter”, 
explicam.
Também o ‘contact center’ é uma das 
novidades que vai estar disponível em 
setembro e que “centralizará todos os 
contactos gerais, e assegurará as devi-
das respostas” a quem quiser contac-
tar a organização da JMJ.
“O volume de trabalho está a aumen-
tar e também a expectativa sobre o 
que vamos gerir assim que as inscri-
ções abrirem. A fase agora é de opera-
cionalizar e pôr em prática o que pen-
sámos e preparámos. O entusiasmo é 
grande”, partilha a direção de Acolhi-
mento e Voluntariado.
Perante toda a azáfama e vontade de 
receber da melhor forma o encontro 
de 2023, é importante, segundo os res-

ponsáveis desta direção, “não cairmos 
num ‘ativismo organizativo’, perante 
a dimensão do que temos para fazer, 
esquecendo-nos da razão que nos faz 
estar aqui: preparar o encontro com 
Cristo que o Papa quer proporcionar 
a cada jovem que venha à JMJ Lisboa 
2023”, explicam.
Sendo toda esta equipa estreante 
na organização de um encontro des-
te tamanho e complexidade, este é 
também um desafio à “capacidade 
de gestão e, simultaneamente, à nos-
sa humildade, confiando que o ‘dono’ 
desta JMJ, que é Cristo, completará 
como entender aquilo que fizermos”, 
asseguram.
Um dos desafios mais urgentes para 
esta direção tem sido “encontrar pes-
soas com disponibilidade efetiva para 
assegurarem as várias tarefas que 
são necessárias desde já”. “O trabalho 
é muito e torna-se cada vez mais crí-
tico termos pessoas na sede da JMJ 
durante os dias da semana a opera-
cionalizarem tudo o que é necessário. 
Sendo na maioria das vezes trabalho 
voluntário, é de grande responsabi-
lidade e, por isso, o compromisso é 
fundamental”, salienta a organização 
que deseja que, no final da JMJ Lisboa 
2023, os jovens possam experimentar 
uma “mudança de vida” e contribuir 
para a vida da Igreja.

Direção de 
Acolhimento 
e Voluntariado A Direção de Finanças e Parcerias está 

subdivida em cinco áreas: 1) Finanças 
- que compreende a Tesouraria e a 
Contabilidade; 2) Administrativo - que 
envolve a área de recursos humanos 
e o departamento das compras; 3) As-
suntos Legais; 4) Controlo de gestão; 5) 
Parcerias - que se divide no Financia-
mento & Parcerias e no Merchandising. 
Ao todo, esta direção conta, até agora, 
com 18 pessoas, mas tem a perspeti-
va de crescer, com mais duas pessoas, 
até ao final do ano.
Ao ver o tempo avançar, “o trabalho 
vai começando a ficar mais desafian-
te” e isso é motivador, apontam. “Um 
dos trabalhos constantes que temos, 
passa por ajudar quem trabalha nes-
te grande projeto a discernir sobre 
os gastos de cada atividade, pensan-
do sempre como podemos ser mais 
poupados tendo os mesmos resulta-
dos, ou até mesmo como podemos 
ser mais eficientes na gestão dos re-
cursos”, começam por apresentar os 

responsáveis, salientando que é im-
portante lembrar que a Fundação JMJ 
Lisboa 2023 “começou com 0€” e isso 
obriga a “sobriedade” e “criatividade” 
na gestão. 
É também missão desta direção de 
Finanças e Parcerias “fazer vários 
cenários econômicos e projeções de 
gastos e recebimentos para ajudar a 
Direção da Fundação a decidir o rumo 
a tomar” e isso obriga a ter uma “visão 
global” de todas a estrutura da JMJ 
Lisboa 2023.
No presente, uma das ações desta 
equipa passa por “angariar parceiros, 
financiamento (seja esta ajuda uma 
doação grande ou pequena), fechar 
o valor das contribuições dos pere-
grinos, seguir o processo de fluxos de 
recebimento e de reconciliação das 
inscrições, finalizar o Relatório e Con-
tas 2021, e dar início ao Plano de Ativi-
dades e Orçamento 2023”. Este último 
“tem sido um grande desafio” dada a 
proximidade do grande acontecimen-

Direção de Finanças 
e Parcerias

Depois do início da “fase de implemen-
tação”, a Direção Caminho 23 confirma 
que “a motivação está em alta!”. “Nesta 
fase, os motores já estão a acelerar e 
não há desmotivação, mas excesso de 
trabalho para a capacidade que te-
mos. Também essa gestão temos que 
ir aprendendo a fazer”, ressalvam.
Esta direção tem “três grandes objeti-
vos”. O primeiro, diz respeito a “tudo o 
que é relacional, quer seja com pessoas 
ou instituições”. “Acaba por ser uma via 
única de transmissão da mensagem 
da JMJ Lisboa 2023 para outras rea-
lidades exteriores, mas também mais 
próximas, tais como paróquias, dioce-
ses, universidades, cáritas, misericór-
dias, etc”, explicam.
O segundo objetivo para esta direção 
é o trabalho de “promoção e ativação 

da Jornada” até à primeira semana de 
agosto, data em que os jovens de todo 
o mundo se reunirão, com o Papa Fran-
cisco, em Lisboa. “Neste caminho, tra-
ta-se de procurar garantir que há uma 
evangelização para a Jornada e que 
não haja ninguém, em Portugal, que, 
no dia 7 de agosto de 2023, não tenha 
sabido que a Jornada aconteceu. A ní-
vel internacional, também queremos 
garantir que o maior número de pes-
soas saiba da JMJ”, desejam. Para que 
tornar este objetivo possível, “procu-
ramos estar presentes onde os jovens 
estão, tal como fizemos, recentemen-
te, no ACANAC, na PEJ ou no MEO Su-
doeste”. “Queremos convidar todos os 
jovens a participaremr nesta JMJ em 
Lisboa”, asseguram os responsáveis.
O terceiro objetivo é uma “novidade em 

Direção Caminho 23

to de agosto de 2023.
Segundo estes responsáveis, o maior 
desafio tem sido na área da Parce-
rias. “Com a atual situação económica, 
depois do retrocesso das empresas 
provocado pela pandemia, e, agora, 
com a guerra e toda a inflação que 
daí vem, encontrar parceiros não tem 
sido fácil”, reconhecem, apesar de re-
conhecerem haver “heróis” nesta área. 
“Há empresas que não têm receio em 
ajudar e, com isso, ajudam o sonho a 
tornar-se cada vez mais real e é uma 
enorme graça poder ver a bondade 
das pessoas e o seu interesse em aju-
dar”, destacam.
Como fruto deste trabalho, a Direção 
de Finanças e Parcerias deseja “trazer 
o maior número de peregrinos” e que 
o valor da inscrição “nunca seja motivo 
de desistência”. “Queremos que quem 
venha à JMJ, seja ele peregrino, volun-
tário ou colaborador, tenha o melhor 
encontro com Deus”, desejam estes 
responsáveis. 

relação a jornadas anteriores”. Trata-
-se de fazer o “acompanhamento inter-
no” dos voluntários da JMJ. “No fundo, 
é o trabalho de uma equipa que tem a 
responsabilidade acompanhar e pro-
curar ajudar pastoralmente - e não só 
- os voluntários a viverem o tempo de 
preparação para a Jornada”, explicam. 
A trabalhar nestes três objetivos já se 
encontram cerca de 90 pessoas, sendo 
que, “salvo raríssimas exceções”, todos 
são jovens, com uma média de idades 
abaixo dos 30 anos. 
Juntos, concordam que o grande de-
safio e também um dos frutos que 
esta direção pode deixar para depois 
da Jornada é o trabalho desenvolvido 
na relação com as dioceses e outras 
estruturas.

“O ‘dono’ 
desta JMJ, 
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completará 
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“Há empresas 
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O “entusiasmo” com a certeza de que 
a JMJ Lisboa 2023 será “um encontro 
inesquecível para todos” também está 
presente na Direção Pastoral e Eventos 
Centrais. À medida que o tempo avan-
ça, a “ansiedade é maior”, garantem 
os responsáveis desta direção que, 
desde o início, impulsionada pelo lema 
da Jornada, é “guiada” para “cons-
truir cada momento com uma mensa-
gem de evangelização, sinodalidade e 
transformação”. “Queremos que seja 
um encontro de todos e para todos, 
um encontro com Jesus”, desejam. 
A Direção Pastoral e Eventos Centrais 
tem ao seu cuidado os acontecimen-
tos e conteúdos da semana entre 1 e 
6 de agosto de 2023. Está organizada 
em “três pilares”. O primeiro: ‘Espiritua-
lidade’ – constituído por uma “equipa 
responsável por criar os conteúdos 
de oração durante a semana”; o se-

gundo: ‘Eventos e Direção Artística’ – 
Este ‘pilar’ está dividido em diferentes 
equipas, cada uma com a missão de 
tratar de um dos eventos (Missa Inicial, 
Acolhimento, Via Sacra, Vigília, Missa 
Final, Encontro do Santo Padre com 
os voluntários, Feira Vocacional, Par-
que do Perdão, Catequeses e o Festival 

Direção Pastoral e Eventos Centrais
da Juventude) que, em conjunto com 
a Direção Artística, através das artes 
performativas, trabalham para “criar 
momentos de beleza que ajudem to-
dos rezar”. Por fim, existe o ‘pilar’ dedi-
cado à ‘Liturgia e Música’ – tem à sua 
responsabilidade as “celebrações litúr-
gicas, os paramentos, as alfaias, a co-
munhão e todas as músicas dos even-
tos com o nosso coro - que já começou 
a ensaiar - e a orquestra”, apresentam.
Até agora, são já cerca de 70 voluntá-
rios que trabalham neste departamen-
to do COL da JMJ Lisboa 2023. “Desde 
o início que a maior preocupação é ga-
rantir um fio condutor para a semana 
da JMJ, em todos os momentos. Que-
remos que a experiência de oração 
seja forte e dê frutos”. 
Durante o caminho de preparação já 
percorrido, esta direção aponta como 
o maior desafio “garantir que, através 

da oração, do serviço e do trabalho” 
de cada um dos membros, conseguir 
“chegar ao coração de toda os parti-
cipantes da JMJ Lisboa 2023, sendo 
assim possível acolher cada um num 
espírito de alegria, festa e união para 
juntos vivermos uma experiência de fé 
única”.
A Direção Pastoral e Eventos Centrais 
acredita que a JMJ Lisboa 2023, a par-
tir do “envolvimento de todos os portu-
gueses no acolhimento” de peregrinos 
e voluntários, “transformará muitos 
corações para que, no momento de 
envio para cada uma das suas casas, 
possam levar um espírito missionário”. 
“Queremos que cada peregrino possa 
inspirar todos os que o rodeiam, im-
pulsionar a pastoral juvenil e continuar 
assim, a construção de uma Igreja Viva 
e Alegre”, salientam. 

“Queremos 
que a 

experiência 
de oração 

seja forte e 
dê frutos”
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Santuário 
Diocesano
da Senhora da 
Assunção

Peregrinação dos Símbolos 
na Diocese de Bragança-Miranda
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UP São José

17 A 18 AGO  
UP S. Bartolomeu dos 
Mártires
 

18 A 20 AGO 
UP Senhora do Caminho

20 A 22 AGO 
UP Senhora dos Montes Ermos


