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Patronos da JMJ Lisboa 2023

SÃO JOÃO PAULO II
São João Paulo II (Karol Wojtyla) nas-
ceu em 18 de maio de 1920, em Wadowi-
ce (Polónia). No contexto da II Guerra 
Mundial, amadureceu a sua vocação ao 
sacerdócio e, em novembro de 1946, foi 
ordenado presbítero. No dia 16 de outu-
bro de 1978, com 58 anos de idade, foi 
eleito Papa. Visitou 129 países, durante 
o seu pontificado, e, em 1984, criou a 
Jornada Mundial da Juventude. Faleceu 
no dia 2 de abril de 2005 e foi canoni-
zado em 27 de abril de 2014. A sua festa 
litúrgica celebra-se a 22 de outubro.

里斯本世青节主保中文介绍
Patronos da JMJ 
apresentados em Mandarim
Os Patronos da JMJ Lisboa 2023 foram tam-
bém apresentados em Mandarim. O primeiro 
comunicado de imprensa que o COL da JMJ 
Lisboa 2023 elaborou naquele idioma foi tra-
duzido por Paula, uma jovem chinesa que se 
encontra em Portugal a estudar e que se ti-
nha inscrito como voluntária. No seu percurso 
universitário, frequentou uma das residências 
universitárias do Opus Dei, onde conheceu a fé 
e foi batizada. “Estou muito agradecida”, con-
ta. Foi aí que também se sentiu “motivada a 
colaborar com a JMJ” e esse serviço começou 
com a tradução do comunicado de imprensa 

do passado dia 18 de maio, onde foram apre-
sentados os Santos e Santas Patronos. Na sua 
caminhada cristã, Paula partilha que, “através 
dos telefonemas para a família”, também a 
sua mãe se converteu e “foi batizada na Chi-
na”. “Foi um milagre do Senhor”, assegura. Du-
rante a primeira semana de agosto do próxi-
mo ano, esta jovem chinesa espera continuar a 
“fazer traduções”, mas também está disposta 
a “participar” na JMJ de outras formas.
Atualmente, os conteúdos da JMJ Lisboa 2023 
são partilhados em 21 idiomas, através das 
redes sociais.

Oração
Deus, rico de misericórdia, que colocastes o 
Papa João Paulo II à frente da vossa Igreja, 
fazei que, instruídos pelos seus ensinamen-
tos, abramos confiadamente os nossos co-
rações à graça salvadora de Cristo, único 
salvador do mundo, que vive e reina
pelos séculos dos séculos. Ámen.

Presidente da Assembleia da República 
destaca importância da JMJ
O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, recebeu, no dia 19 de maio, o presidente 
da Fundação JMJ Lisboa 2023, D. Américo Aguiar. Após a audiência, Augusto Santos Silva referiu que a JMJ 
Lisboa 2023 será “um acontecimento muito importante na vida cívica portuguesa”. “Julgo que as coisas es-
tão a correr bem. Nós temos todo o interesse que Portugal seja, no verão do próximo ano, a capital mundial 
da juventude”, afirmou Augusto Santos Silva. Por sua vez, D. Américo Aguiar apelou ao “envolvimento de 
todos os portugueses, dos 8 aos 80”, na organização da JMJ Lisboa 2023.
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Sente-se a “vontade  
de experimentar” a JMJ

Símbolos da JMJ na Diocese do Funchal

A peregrinação dos símbolos da 
JMJ pela ilha da Madeira propor-
cionou vários momentos que vão 
ficar na memória de todos e con-
tribuir para o futuro da pastoral 
juvenil na região. Fica na recorda-
ção a visita à ‘Melhor praia euro-
peia do ano 2022’ – Porto Santo –, 
mas também os momentos em que 
deixaram um sentimento de “sur-
presa” em todos, ao testemunha-
rem “uma Igreja que está a falar 
aos jovens”. O responsável do COD 
da Madeira, padre Carlos Almada, 
começa por referir que “num dos 
colégios por onde os símbolos pas-
saram, os jovens finalistas do 12.º 
ano carregaram a cruz e ficaram 
surpresos com esta experiência de 
Igreja, ao verem, precisamente, ou-
tros jovens a partilhar que também 
tiveram catequese e que ouviram 
falar das Jornadas”. Sente-se, por 
isso, “uma vontade de experimen-
tar o que é uma JMJ”, afirma, su-
blinhando que a presença da cruz 
e do ícone mariano tem sido “uma 
boa experiência de evangelização” 
e também uma oportunidade para 
“dar a conhecer o que são as Jorna-
das Mundiais da Juventude” àque-
les jovens madeirenses que não ti-
veram a oportunidade de participar 
numa das edições anteriores. 

A peregrinação dos símbolos pela 
Madeira começou no dia 6 de maio 
e foram vários os momentos que 
se destacaram, sobretudo pela 
forte participação das pessoas em 
todos os arciprestados. A presen-
ça dos símbolos em lugares como 
o estabelecimento prisional ou 
numa casa de saúde mental des-
pertou muitos jovens para estas 
“dimensões que, muitas vezes, não 
aprofundamos”, observa o respon-
sável pelo COD da Madeira.
O padre Carlos Almada considera 
que um dos frutos já visíveis desta 
peregrinação é o trabalho entre 

os jovens na preparação da ini-
ciativa – e que é para continuar. 
“Também temos visto jovens a 
recolher nomes de outros jovens 
da paróquia que não conheciam, 
para planearem a angariação de 
fundos ou para fazerem volunta-
riado”, destaca o jovem sacerdote, 
apontando também a motivação 
dos madeirenses para acolherem 
peregrinos estrangeiros nos ‘Dias 
nas Dioceses’.

O jovem Jonathan Gil, da paróquia 
de São Gonçalo e membro do COD 
da Madeira, afirma ter recebido os 
símbolos com “grande emoção” 

porque se lembrou do grande nú-
mero de jovens que, por todo o 
mundo, já esteve na presença da-
queles símbolos. Os quilómetros 
percorridos pela cruz e pelo ícone 
mariano proporcionaram vários 
momentos para dar a conhecer, 
junto dos jovens, o que é a JMJ, 
mas também serviram para avivar 
memórias de outros que já foram 
jovens há mais tempo e que viram 
estes símbolos fora da sua dioce-
se, tal como conta Jonathan Gil. 
“Na visita dos símbolos à escola 
de Santo António, estava lá uma 
funcionária que se emocionou com 
a chegada da cruz e do ícone ma-

riano porque ela tinha-os visto em 
Madrid, durante a JMJ 2011, mas a 
muitos metros de distância. É emo-
cionante escutar os testemunhos 
das pessoas que já estiveram em 
Jornadas anteriores”, conta o res-
ponsável juvenil, de 23 anos.

Neste dia 26 de maio, os símbolos 
da JMJ chegam aos Açores, para 
uma visita à Diocese de Angra, 
estando prevista a passagem da 
cruz e do ícone mariano por todas 
as nove ilhas do arquipélago.

FOTOS: André Teixeira/COD Madeira 
e JMJ Lisboa 2023
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AGENDA

26 a 28 MAI
Chegada à Ilha de 
Santa Maria

Peregrinação dos Símbolos na Diocese de Angra
28 a 30 MAI
Ilha das Flores

31 MAI a 3 JUN
Ilha Terceira

30 a 31 MAI
Ilha do Corvo

3 a 6 JUN
Ilha Graciosa

JMJ presente em Timor
Durante a visita do Presidente da Repúbli-
ca, Marcelo Rebelo de Sousa, a Timor, por 
ocasião do 20.º aniversário da Restauração 
da Independência daquele país, alguns jo-
vens envergaram as t-shirts da JMJ Lisboa 
2023. Esta foto foi feita no dia 19 de maio, 
durante uma visita à feira de artesanato ti-
morense, no Centro de Convenções, em Díli.

JMJ na Queima das Fitas 
O COD de Coimbra preparou um stand dedica-
do à JMJ Lisboa 2023 na Queima das Fitas em 
Coimbra. Na decoração, estão presentes os mo-
numentos que identificam a cidade dos estudan-
tes e, do lado oposto, os da cidade de Lisboa.

O COD de Braga está dividido em vários 
setores, que vão “desde o acolhimento e 
eventos, até ao voluntariado e coordena-
ção geral”, e conta com a colaboração de 
cerca de 15 pessoas, explica o responsável 
deste organismo, Alberto Gonçalves, que 
é, também, o coordenador do Departa-
mento Arquidiocesano da Pastoral de Jo-
vens. O modelo de organização do COD 
replicou-se pelos 14 arciprestados, per-
mitindo assim uma comunicação “mais 
fácil” com os respetivos interlocutores.
O trabalho de preparação da JMJ na Ar-
quidiocese de Braga começou em 2020, 
com a entrega, a cada COA, de uma ré-
plica do símbolo da JMJ Lisboa 2023, que 
tem percorrido as paróquias. “Agora, es-
tamos a pedir que nos façam chegar os 

números de quantos peregrinos será pos-
sível acolher, por arciprestado, para par-
ticiparem nos ‘Dias nas Dioceses’”, conta. 
Para este objetivo que pretende “privile-
giar o acolhimento em famílias”, está a 
ser distribuído, por todas as paróquias, 
um desdobrável que explica o processo de 
acolhimento de peregrinos. “Estão-nos a 
pedir para acolher bastantes jovens e ire-
mos, certamente, acolher o maior número 
possível”, assegura Alberto.
A expectativa para a participação dos jo-
vens bracarenses na JMJ é grande, mas, 
para o coordenador da pastoral juvenil, a 
preocupação deve ser “sobretudo, o pós-
JMJ”. “Queremos que os jovens, após par-
ticiparem na JMJ, façam caminho e quei-
ram continuar na Igreja”, deseja.

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

produtos
oficiais

PACK CAMINHO 23 | T-shirt Branca, 
Saco em tecido 100% algodão, Fita de 
pescoço, Crachás, Dezena de Madeira

PACK ORAÇÃO  | T-shirt Branca, Terço 
Madeira, Colar Cruz Cortiça, Kit Velas


