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Um Natal para 
“testemunhar 

Cristo Vivo”
O presidente da Fundação Jornada 
Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 
2023, D. Américo Aguiar, deixou uma 
mensagem de Natal a todos os jovens.
Relembrando o anúncio do Anjo,  
D. Américo Aguiar realçou que “a Paz 
que encontramos no presépio de Be-
lém é a Paz que é tão necessária, tão 
urgente, como nos tem dito, como tem 
gritado como tem chorado o nosso 
muito querido Papa Francisco”.
Neste sentido, o presidente da Funda-
ção JMJ Lisboa 2023 relembrou todos 
os ucranianos “malogrados” e “marti-
rizados”, bem como “todos aqueles e 
aquelas que, na Rússia, também so-
frem a guerra que estamos a viver” 
e todos os que sofrem pelo mal da 
guerra em todo o mundo.
D. Américo Aguiar deseja ainda “que o 
menino, que Deus, Senhor e Salvador, 
o nosso Messias, faça acontecer a Paz 
em cada coração” e que, tal como a 
JMJ Lisboa 2023 pretende proporcio-
nar, “possamos testemunhar Cristo 
Vivo no nosso coração, na nossa vida”.

Símbolos da JMJ 
despedem-se das Forças 
Armadas e de Segurança
Os Símbolos da Jornada Mundial da Juventude 
(JMJ) despediram-se da Diocese das Forças Arma-
das e das Forças de Segurança, tendo chegado à 
Diocese de Viana do Castelo no dia 29 de dezembro. 
Ao longo das últimas semanas, os Símbolos prosse-
guiram a sua visita às diversas unidades da Diocese. 
Depois de Viseu, Porto, Braga, Chaves e Póvoa do 
Varzim, os Símbolos peregrinaram pela Unidade 
de Seguranças e Honras de Estado (USHE), onde 
fizeram parte de um desfile pelas ruas da fregue-
sia da Ajuda, em Lisboa. 
O desfile foi acompanhado por uma escolta a ca-
valo. Conforme revelou o comandante da USHE 
da GNR à Agência Ecclesia, “nós, como unidade 
de representação da Guarda, naturalmente te-
mos todo o gosto em estar associados a este 
mesmo movimento que passa hoje pela nossa 

Unidade e com todos os recursos que habitual-
mente empenhamos nas Honras de Estado”. 
Já o Bispo das Forças Armadas e das Forças de 
Segurança, D. Rui Valério, conforme realçou a Ec-
clesia, destacou os valores que os Símbolos da JMJ 
representam para a GNR e para a Unidade de Se-
gurança e Honras de Estado, “em especial”, como 
a “esperança, a verticalidade e a camaradagem”.
O Natal foi passado na Igreja da Memória e, a 
28, os símbolos embarcaram em direção a Viana 
do Castelo. 
Em Viana do Castelo, a Cruz peregrina e o íco-
ne de Nossa Senhora Salus Populi Romani foram 
acolhidos no Santuário da Senhora da Agonia, 
de onde saíram para uma procissão no mar. Os 
Símbolos da JMJ ficarão na Diocese até ao pró-
ximo dia 29 de janeiro. 
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Ser família de 
acolhimento na 
JMJ Lisboa 2023
As primeiras famílias de acolhi-
mento da Jornada Mundial da Ju-
ventude (JMJ) Lisboa 2023 foram 
aquelas que, em outubro de 2022, 
começaram a receber os voluntá-
rios de longa duração, jovens que 
dedicaram um ano das suas vidas 
à preparação deste grande en-
contro. No entanto, é preciso aco-
lher os peregrinos e voluntários de 
todo o mundo que virão participar 
nesta JMJ Lisboa 2023. 
Para Nucha e Manuel Cary, que 
acolheram a voluntária de longa 
duração Zuzanna Wichowska, da 

Polónia, a opção de ser família 
de acolhimento nunca esteve “em 
cima da mesa”. No entanto, a ne-
cessidade de corresponder à ge-
nerosidade dos voluntários, que 
disponibilizam um ano das suas 
vidas à preparação da JMJ Lis-
boa 2023, foi mais forte. “Se não 
for agora, então quando é que vai 
ser?”, interpelou Nucha. 
Ser família de acolhimento, apesar 
de a adaptação ter sido fácil e não 
ter sido necessário um grande es-
forço, “implicou nós percebermos 
que tínhamos de nos adaptar de 

alguma forma à maneira de ser 
dela [Zuza] e ela também de se 
conseguir adaptar à nossa manei-
ra de ser” realçou Manuel Cary. 
Neste sentido, “tem sido uma ex-
periência riquíssima e extraordi-
nária”, referiu Nucha. Além disso, 
com a chegada da jovem polaca “o 
ambiente em casa tornou-se muito 
alegre e convidativo”, acrescentou.

Também para Teresa e Pedro Ro-
cha e Melo, que acolheram duas 
jovens vindas do Panamá, esta 
adaptação “implicou muito pouco”. 

“Recebemos muito mais do que 
aquilo que damos. Pela alegria que 
elas nos trazem, pela experiência 
concreta e pela interpelação de 
poder acompanhar esta Jornada 
Mundial da Juventude desde tão 
cedo”, contou Pedro. 
Com os filhos fora de casa durante 
este período, “era uma oportuni-
dade clara de ter aqui duas filhas”, 
surgindo também pela “vontade 
de participar na Jornada Mundial 
da Juventude, acolhendo quem 
viesse de fora, quem pudesse par-
ticipar”, acrescentaram. 

Às outras famílias, Teresa garante 
que a experiência “vale a pena” e que, 
pelo que cada voluntário e cada pe-
regrino dará à JMJ Lisboa 2023, “ca-
be-nos ser um bocadinho generosos 
como eles e abrir as portas das nos-
sas casas para os receber”. Também 
Pedro relembra que acolher os jo-
vens “é como acolher Jesus em nossa 
casa”. “Eles vêm com essa vontade e 

essa generosidade de estar aqui ao 
dispor de Nossa Senhora e nós po-
demos beneficiar disso, tendo-as em 
nossa casa”, acrescentou. 

São muitos os peregrinos que preci-
sarão de casa durante a JMJ Lisboa 
2023. Caso pretendas ser família de 
acolhimento, dirige-te à tua Paróquia 
para te poderes inscrever. 

O que é preciso para acolher?
A organização da JMJ informa que o acolhimento de peregrinos é 
“uma forma de participar na Jornada Mundial da Juventude, rece-
bendo a Cristo em casa e ajudando os jovens a terem a melhor ex-
periência possível na sua vivência ao longo da semana da Jornada”.
A inscrição das famílias deve ser feita nas respetivas Paróquias, de 
acordo com o local de residência; cada família tem de acolher um 
mínimo de 2 peregrinos por família/casa.
“Não é necessário saber falar o idioma dos peregrinos que acolhem. 
O mais relevante é que a família tenha a disponibilidade de aco-
lher os peregrinos com generosidade e de forma calorosa, contri-
buindo para tornar a sua experiência memorável”, adianta o Comité 
Organizador Local. O que se pede é um espaço para os peregrinos 
pernoitarem, condições para cuidarem da sua higiene pessoal e o 
pequeno-almoço. De resto, os jovens deverão sair cedo para par-
ticiparem nos diversos eventos e regressar apenas no final do dia.

 Nucha e Manuel Cary afirmam que a sua casa ganhou um “ambiente alegre e convidativo” com os voluntários.

 Teresa e Pedro Rocha e Melo acolheram duas voluntárias de longa duração do Panamá.
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A Fundação JMJ Lisboa 2023, em conjunto 
com os Comités Organizadores Diocesa-
nos (COD), fez uma doação de 30 mil eu-
ros para apoiar o povo ucraniano neste 
contexto de guerra que o país enfrenta, 
como resposta ao apelo do Papa Fran-
cisco deixado em recente Audiência Geral. 
O Santo Padre, no passado dia 14 de 
dezembro, relembrou o sofrimento das 
vítimas da Guerra na Ucrânia e deixou o 
apelo para que este Natal seja vivido de 
forma “mais humilde, com presentes mais 
humildes”, enviando “o que pouparmos 
para a Ucrânia, que precisa”.
Tendo presente o pedido feito pelo Papa 
Francisco, para que “façamos algum gesto 
concreto” para com o povo ucraniano, a 
Fundação JMJ Lisboa 2023, e os CODs, estru-
turas com a responsabilidade de promover a 
JMJ Lisboa 2023 junto das suas comunidades 
diocesanas, uniram-se para doar 30 mil euros 
para as vítimas da Guerra na Ucrânia. 

Para D. Américo Aguiar, presidente da 
Fundação JMJ Lisboa 2023, o objetivo 
é “materializar o eco que a emoção do 
Papa Francisco nos provocou na Praça 
de Espanha, no dia da Imaculada Con-
ceição, ao rezar pela paz na Ucrânia, pelo 
grande povo ucraniano que vive a guerra, 
que vive o Inverno, que vive o frio”. “Tudo 
isto, comparado com as nossas peque-
nas dificuldades e problemas, só pode ter 
uma consequência, que é materializarmos 
o pouquinho que podemos para ir ao so-
corro imediato desses irmãos e irmãs que 
tanto precisam”, afirmou o prelado, que 
acrescentou que “não nos podemos fazer 
tão presentes de forma tão imediata e efi-
caz como com a partilha deste pouquinho 
que conseguimos coordenar, entre o COL 
e os Comités Diocesanos, para nos faz-
ermos presentes, para verdadeiramente 
poder acontecer Natal imediatamente 
junto dos irmãos da Ucrânia”. 

JMJ Lisboa 2023 
apoia vítimas da 
guerra na Ucrânia 

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


