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Os voluntários, chefes de equipa e 
pivots de voluntariado estiveram 
reunidos na Igreja do Sagrado Co-
ração de Jesus, em Lisboa, para o 
primeiro encontro de 2023. Foram 
mais de mil os que marcaram pre-
sença neste encontro que decorreu 
dia 8 de janeiro. 
O encontro reuniu os voluntários que 
estão já a preparar-se para a Jorna-
da Mundial da Juventude (JMJ) Lis-
boa 2023, quer ao nível central, quer 
ao nível paroquial. A tarde começou 
com a celebração da Eucaristia, 
presidida por D. Joaquim Mendes, 
Bispo auxiliar de Lisboa, e continuou 

depois com uma apresentação so-
bre aquele que será o caminho dos 
voluntários até à JMJ Lisboa 2023.
O Bispo auxiliar de Lisboa, no de-
correr da sua homilia, relembrou 
as palavras do Papa Francisco, 
onde referiu que “ser voluntário é 
ser artesão da misericórdia”. “Dou 
graças a Deus por cada um de vós, 
pela vossa disponibilidade, pela 
vossa generosidade, para servir 
este belo projeto, da missão da 
Igreja, que é a Jornada Mundial da 
Juventude”, acrescentou.
No Domingo em que se celebrou a 
Epifania do Senhor, D. Joaquim Men-

Mais de mil voluntários em 
encontro de preparação para 

a JMJ Lisboa 2023
des convidou todos os voluntários 
a procurarem “ser as estrelas que 
guiam, para o encontro com Ele, os 
jovens de todo o mundo que virão à 
Jornada Mundial da Juventude”.
Já no decorrer da primeira ses-
são da tarde, Margarida Manaia, 
responsável da Direção do Acolhi-
mento e Voluntariado (DAV), real-
çou que “ser voluntário é a melhor 
coisa da Jornada Mundial da Ju-
ventude” e que “este serviço aos 
outros na JMJ, é encarnar o tema 
da JMJ Lisboa 2023”.
Já Beatriz Ribeiro, chefe de equipa 
central, salientou a importância des-

te tipo de iniciativas e encontros já 
que permitem “perceber que a JMJ 
está realmente a aproximar-se”, bem 
como “perceber qual vai ser o nosso 
papel neste encontro mundial”.
Esta jovem de Coruche, que terá 
como função coordenar voluntários 
centrais, que vão colaborar nas ta-
refas e atividades relacionadas com 
os eventos centrais da Jornada, 
acredita que o seu papel vai permitir, 
“acima de tudo, ajudar as pessoas 
a encontrarem-se com Cristo e te-
rem esta experiência espiritual, para 
além de todos os momentos de ale-
gria e diversão”.
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A Cruz peregrina e o ícone de Nossa 
Senhora Salus Populi Romani visita-
ram as Irmãs do Carmelo de Santa 
Teresinha, no dia 31 de dezembro, 
onde marcaram a passagem de 
ano com uma adoração, que durou 
toda a madrugada. Depois da missa 
de dia 1 de janeiro, os Símbolos da 
JMJ seguiram para a Igreja de Nos-
sa Senhora do Carmo.
Os Símbolos deslocaram-se depois 

até à Igreja da Sagrada Família 
para a Eucaristia presidida por D. 
João Lavrador, Bispo da Diocese 
de Viana do Castelo. Sobre a Pere-
grinação dos Símbolos da JMJ pela 
Diocese, D. João Lavrador revelou 
à Agência Ecclesia que espera que 
esta “fique na história com bons re-
sultados, que seja uma grande in-
terpelação, à sociedade e à diocese 
e sobretudo aos jovens”. “Que seja 

um despertar e que não se acomo-
dem às realidades em que estamos 
a viver, porque há muito a modifi-
car”, acrescentou.
O segundo dia de 2023 começou 
em Santa Maria de Âncora, onde a 
Cruz peregrina e o ícone de Nossa 
Senhora Salus Populi Romani pere-
grinaram por Vile, Riba de Âncora, 
Freixieiro de Soutelo, Orbacém, Gon-
dar e Dem. Já na parte da tarde, os 

Símbolos da JMJ visitaram Arga de 
Cima, Arga de Baixo, Arga de São 
João, Argela, Venade, Azevedo e 
terminaram em Caminha, com as Ir-
mãs do Convento de Santo António.
Na noite do dia 3 de janeiro, os Sím-
bolos marcaram presença num sa-
rau cultural, realizado no Cineteatro 
dos Bombeiros Voluntários de Vila 
Praia de Âncora, organizado pelo 
Arciprestado de Caminha. Neste 

sarau foi possível ouvir música po-
pular portuguesa e dançar ao som 
da mesma.
Os Símbolos da JMJ foram ain-
da acolhidos na Praia da Mota, a 
4 de janeiro, tendo-se deslocado, 
depois, até ao Cais do Castelinho 
e, em seguida, foram até à Igreja 
Matriz para participarem na Eu-
caristia, presidida, uma vez mais, 
pelo Bispo Diocesano. À noite, hou-
ve ainda uma Vigília de Oração se-
guida de uma Procissão de velas.
No dia 5 de janeiro, a Cruz pere-
grina e o ícone de Nossa Senho-
ra Salus Populi Romani visitaram 
a Escola Básica e Secundária de 
Cerveira sendo recebidos com ani-
mação e canto. Em seguida, visita-
ram o Lar da Santa Casa da Mise-
ricórdia, onde os Símbolos fizeram 
companhia àqueles a quem pode-

mos chamar de “jovens há mais 
tempo”.
Os Símbolos da JMJ passaram ain-
da pelo centro de saúde, pelo Cen-
tro Paroquial de Reboreda, pelo 
UniSénior, pela Creche do Centro 
Paroquial de Campos, pela Câma-
ra Municipal, pela Igreja Matriz, 
pela GNR, pelos Bombeiros, e foi 
até ao Campo do Clube de Futebol 
de Cerveira. O dia terminou com 
um momento de oração na Igreja 
de Campos.
Os Símbolos da Jornada Mundial 
da Juventude vão peregrinar pela 
Diocese de Viana do Castelo até 
ao próximo dia 29 de janeiro. Po-
des continuar a acompanhar tudo 
nas através do nosso Instagram, 
Facebook e Twitter.

FOTOS POR: COD Viana do Castelo

Símbolos da JMJ celebram 
passagem de ano no Carmelo 
de Santa Teresinha, em Viana
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SACO
Saco em tecido. 

100% algodão natural

GARRAFA
Garrafa preta mate. 790ml

SWEATSHIRT COM CAPUZ 
VERMELHO

Sweatshirt unissexo. 
80% algodão e 20% poliésterD. Américo Aguiar esteve presente n’A Praça, com Jorge Gabriel e Sónia Araújo.

O presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023 es-
teve em Marrocos, mais propriamente em Mar-
raquexe, na paróquia dos Santos Mártires de 

Marrocos, onde pôde falar com os responsáveis 
e entusiasmar os jovens a participar na JMJ.

D. Afonso de Santa Maria esteve a visitar a sede 
do COL e mostrou disponibilidade para reforçar 
as nossas equipas de voluntários… rumo à JMJ.

Uma comitiva do COD e do SDPJ de Coimbra estiveram a visitar a sede 
da Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa.


