
 

Patronos da JMJ Lisboa 2023

Beato João 
Fernandes

O Beato João Fernandes nasceu 
em Lisboa e foi um dos 73 missioná-
rios que, em 1570, acompanharam 
Inácio de Azevedo no sonho missio-
nário da evangelização do Brasil. 
Tinha, então, 19 anos e era noviço 
jesuíta. A 15 de julho, pouco depois 
da partida rumo ao Brasil (perto 
das Canárias), a embarcação em 
que seguiam foi atacada por uma 
frota de cinco navios de piratas hu-
guenotes [protestantes franceses 
durante as guerras religiosas na 
França (segunda metade do sé-
culo XVI)] que os martirizou. Pio IX 
reconheceu o martírio e confirmou 
a devoção ao Beato Inácio de Aze-
vedo e aos seus 39 companheiros, 
em 11 de maio de 1854, instituindo a 
sua festa a 17 de julho.

Papa reafirma o convite
para a JMJ Lisboa 2023
“Convido-vos a todos para a Jornada Mundial da 
Juventude do próximo ano em Lisboa, onde po-
dereis partilhar os vossos sonhos mais belos com 
jovens de todo o mundo”, referiu o Papa Francis-
co, numa mensagem dirigida aos participantes na 
Conferência Europeia da Juventude, que decorreu 
em Praga, entre 11 e 13 de julho. 
Aos jovens europeus, Francisco desafiou-os a fa-
zerem ouvir a sua voz, para mostrar ao mundo 
“um novo rosto” do continente. “Fazei ouvir a vos-
sa voz! Se não vos ouvirem, gritai ainda mais forte, 

fazei barulho, tendes todo o direito a dar a vossa 
opinião sobre o que diz respeito ao vosso futuro”, 
escreveu o Papa, na mensagem para o encontro 
que decorreu no Ano Europeu da Juventude. 
Sem esquecer a “guerra absurda” que se combate 
na Ucrânia, o Papa Francisco pediu o empenho de 
todos “para pôr fim a esta loucura” e afirma que 
“se o mundo fosse governado pelos jovens, não 
haveria tantas guerras”. “Aqueles que têm toda 
a vida diante de si, não a querem esfrangalhar e 
malbaratar, mas vivê-la em plenitude”, garantiu.

Oração

Deus eterno e todo-poderoso, que 
dotastes de invencível constância 
na fé o Bem-aventurado mártir 
João Fernandes, concedei-nos 
que, fortalecidos por tão glorioso 
exemplo, imitemos o fogo da sua 
caridade e participemos da sua 
glória na pátria celeste. Por Cristo, 
nosso Senhor.
Ámen.

ESTAMOS A CAMINHO
#25 17

JUL
2022

Encontro de Pastoral Litúrgica convoca 
jovens “rumo à JMJ Lisboa 2023”
‘Celebrar com os jovens - Rumo à JMJ Lisboa 2023’ 
é o tema do 46.º Encontro Nacional de Pastoral Li-
túrgica, em Fátima. A organização explica que esta 
iniciativa pretende colocar os jovens no centro das 
celebrações, convocando-os para o caminho rumo 
à próxima Jornada Mundial da Juventude. O pro-
grama do encontro, marcado para os dias 25 a 28 
de julho, apresenta conferências que propõem uma 
reflexão em torno da participação dos jovens na 
liturgia, a dimensão comunitária da liturgia, a ‘Li-
turgia na pastoral juvenil vocacional’, ‘Os jovens e 
a música para a liturgia’ e, ainda, ‘Cuidar da lingua-
gem simbólica das celebrações litúrgicas em pers-
petiva ecológica’.
Mais informações: www.liturgia.pt/enpl
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vibra!vibra!A jornada já
‘Boot camp’ para chefes de equipa de voluntários

“A organização 
desta Jornada 

é muito 
maior do 

que podemos 
imaginar”

“Viveu-se, entre os chefes de equipa 
de voluntários, uma alegria enorme 
e contagiante”, começa por revelar a 
Direção de Acolhimento e Voluntaria-
do (DAV) da JMJ Lisboa 2023, sobre o 
‘boot camp’ que decorreu nos dias 5, 
7 e 9 de julho e que reuniu, em Lisboa, 
170 chefes de equipa de todo o país. 
Para a diretora da DAV, Margarida 
Manaia, esta motivação e entusiasmo 
“surpreendem” e já estão a produ-
zir alguns frutos. “Houve um esforço 
imenso, por parte dos monitores, para 

prepararem este dia, mas o resultado 
é muito superior a esse cansaço. Os 
voluntários estão com um grande en-
tusiasmo e saíram a perguntar quan-
do é o próximo ‘boot camp’ e quando 
se voltam a ver”, revela.
O palco escolhido para a realização 
desta iniciativa, que pretendeu “trei-
nar” os chefes de equipa, foi a sede 
da JMJ Lisboa 2023, na Antiga Ma-
nutenção Militar de Lisboa, no Bea-
to. Foi também uma oportunidade 
para os voluntários conhecerem “a 

construção da Jornada por dentro”, 
de “rezarem juntos” e “perceberem 
que não estão sozinhos, que há mais 
jovens com vontade de servir”, sa-
lienta Margarida Manaia.

A chefe de equipa Beatriz Charola, 
com 19 anos, partilha a sua alegria 
por ter participado no primeiro dia 
desta ação. “Acho que o ‘boot camp’ 
nos deu imensas ferramentas para 
sermos chefes pró-ativos, ou seja, 
para que, em casos reais, possamos 

ter uma perceção e uma ação rápi-
da para resolver os problemas. Mas 
também foi ótimo porque nos deu 
ideias de como poder unir mais uma 
equipa”, refere esta jovem, que diz le-
var desta iniciativa “a noção de que a 
JMJ não é para nós”, mas que “temos 
que trabalhar para um todo”. 
Ligada à Missão País, Beatriz Charola 
espera que este caminho de prepara-
ção até à JMJ Lisboa 2023 possa ser 
“importante para crescer em comuni-
dade e individualmente”. “A JMJ vai, 

vibra!

certamente, abrir-me muitas portas 
no que toca ao procurar entender os 
outros... porque também nos faz abrir 
os horizontes”, assegura.

Em cada dia do ‘boot camp’, por en-
tre vários momentos de animação, 
foram também apresentados teste-
munhos e casos concretos com que 
os chefes de equipa se vão deparar 
e procurar resolver, quer seja nos 
eventos centrais da JMJ ou nas pa-
róquias. Todas as iniciativas foram 
preparadas por uma equipa de cer-
ca de 30 monitores. Dessa equipa fez 
parte a jovem Maria Garcia de Castro, 
que faz um balanço “muito positivo” 

deste encontro. “Um dos contribu-
tos desta formação foi o ganhar 
a noção da importância do estar 
ao serviço” e saber “gerir as ex-
pectativas”. Para isso contribuíram 
os testemunhos de voluntários em 
JMJs anteriores, que foram escuta-
dos ao longo do dia. “Por vezes, po-
demos achar que vamos conseguir 
entrar em todo o lado e fazer o que 
queremos; mas, se calhar, vamos 
estar o dia inteiro na boca do me-
tro a orientar pessoas e não vamos 
estar nos eventos, para que outros 
possam estar”, exemplifica esta jo-
vem de 25 anos, que é da paróquia 
de São Tomás de Aquino, em Lisboa.

Para outro monitor, Bernardo Tei-
xeira, “já era tempo de estarmos 
juntos” e, com isso, “dizer a cada 
chefe de equipa o quão importan-
te é neste serviço”. Este respon-
sável, que também ajudou a or-
ganizar o ‘boot camp’, nota “uma 
grande alegria” entre todos os que 
preparam a JMJ. “A Jornada já se 
canta e já vibra!”, transmite. Para 
Bernardo, esta iniciativa permi-
tiu “conhecer mais a Jornada por 
dentro” e ganhar a “consciência de 
que a organização desta Jornada 
é muito maior do que podemos 
imaginar ou fazer e de que este 
projeto é feito com Deus”.
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Visitaram a sede da JMJ Lisboa 2023

Os responsáveis do canal de televisão 
católico em língua francesa KTO. 

A Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, que tem a tutela 
da JMJ Lisboa 2023. Na ocasião, foi descerrada uma placa que assinala a visita.

Uma delegação da Pastoral Juvenil 
da Diocese de Incheon, na Coreia do Sul.

19 E 20 JUL
Vila Nova de Paiva

21 E 22 JUL
Moimenta da Beira

23 E 24 JUL 
Tabuaço

O COD de Coimbra esteve presente nas Festas 
da Cidade de Coimbra e da Rainha Santa Isa-
bel 2022, com um stand de divulgação da JMJ 
Lisboa 2023 e a venda dos produtos oficiais 
da Jornada.

No Santuário do Monte de Santa Luzia, em Viana 
do Castelo, foi colocada uma tela exterior com 
o anúncio da JMJ Lisboa 2023, à semelhança de 
outras que estão a ser colocadas junto de locais 
muito visitados.

Coimbra: 
JMJ PRESENTE  
nas Festas da Cidade 

Viana do Castelo: 
Jornada divulgada 
em local emblemático

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 VelasAG
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A ‘Há Pressa no Ar’ é 
o nome da “tour de 
concertos” organizada 
pelo coro do COD de 
Coimbra. O primeiro 
concerto vai acontecer 
no dia 31 de julho, às 
18h00, no Convento 
de São Francisco, e os 
bilhetes estão à venda 
na bilheteira do con-
vento e online.

Peregrinação  
dos Símbolos na 
Diocese de Lamego
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