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Cerca de 150 colaboradores e volun-
tários juntaram-se, na tarde do dia 
4 de fevereiro, na Igreja do Sagrado 
Coração de Jesus, para o segundo 
encontro presencial do Comité Or-
ganizador Local (COL) da Jornada 
Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 
2023. O encontro teve como objetivo 
envolver todas as equipas na nova 
fase da preparação desta Jornada, 
a fase de Especialização.
A fase de Especialização move, 
neste ano de 2023, os responsáveis 
do COL, as suas várias equipas e os 
voluntários que dão corpo à orga-
nização em curso desta JMJ. Assim 

sendo, o secretário executivo da 
Fundação JMJ Lisboa 2023, Duarte 
Ricciardi, realçou que, nesta nova 
fase de preparação da JMJ Lisboa 
2023, o COL tem de se tornar espe-
cialista “em organizar a Jornada 
Mundial da Juventude”.
A 178 dias do grande encontro dos 
jovens com o Papa, Duarte Ricciar-
di pediu a todos que pensassem no 
que ainda falta fazer, mas princi-
palmente no “caminho que vamos 
fazer” até lá, com o coração e os 
olhos postos “no dia 7 de agosto”.
Neste encontro, o presidente da 
Fundação JMJ Lisboa 2023, D. 

II Encontro do COL
Américo Aguiar, dirigiu uma pala-
vra de “agradecimento” a todos 
os envolvidos na organização da 
JMJ Lisboa 2023, reforçando que 
“estamos num tempo novo” e que 
“estamos na fase de concretizar”. 
O presidente da Fundação JMJ Lis-
boa 2023 lembrou ainda a missão 
do COL em proporcionar “aos jo-
vens do mundo inteiro um encon-
tro com Cristo Vivo”.
O encontro permitiu ainda que cada 
Direção do Comité Organizador Local 
apresentasse o trabalho que tem de-
senvolvido, assim como as propostas 
para esta nova fase que se inicia.

Desde o dia 27 de janeiro de 2019, 
quando foi conhecida a escolha da 
cidade de Lisboa pelo Papa Fran-
cisco para a realização da próxima 
Jornada Mundial da Juventude, que 
centenas de voluntários participam 
na preparação da JMJ Lisboa 2023. 
O Comité Organizador Local, nas 
suas várias direções, tem trabalha-
do na constituição e alargamento 
de equipas, na planificação e na 
conceção do encontro de jovens de 
todo o mundo com o Papa, marca-
do para agosto de 2023.
O evento concluiu com a eucaristia, 
presidida por D. Américo Aguiar.
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Depois de serem recebidos em Espo-
sende, em clima de festa e ao som da 
fanfarra de São Romão do Neiva, os 
Símbolos da Jornada Mundial da Ju-
ventude (JMJ) começaram a sua visi-
ta pela Diocese de Braga, onde irão 
percorrer os diversos Arciprestados.
A semana começou com a receção 
em Apúlia, no Arciprestado de Espo-
sende, tendo os Símbolos visitado al-
gumas escolas, onde foram dinami-
zadas diversas atividades com jovens 
alunos. “Nos intervalos, os jovens 
aproximaram-se, houve cânticos, mo-
mentos de oração, muito entusiasmo 
juvenil à volta dos Símbolos”, descre-
veu o Pe. Rui Jorge Neiva, do Comité 
Organizador Arciprestal (COA) de Es-
posende em declarações ao site da 
Arquidiocese de Braga.
De seguida, houve uma peregrinação 
a pé pela cidade, com a colaboração 
da GNR, até à Igreja Matriz de Espo-

sende, onde a Cruz Peregrina e o Íco-
ne de Nossa Senhora Salus Populi Ro-
mani ficaram em exposição durante 
toda a tarde. À noite, o Bispo D. Delfim 
Gomes presidiu à celebração da Eu-
caristia, na Igreja Matriz, que contou 
com um coro formado por jovens das 
diversas paróquias do Arciprestado.
Na segunda-feira, dia 31 de janeiro, 
último dia de peregrinação em Espo-
sende, os Símbolos da JMJ estiveram 
na zona sul do Arciprestado, na igre-
ja Matriz de Apúlia, onde ficaram em 
exposição durante todo o dia. À noite, 
depois da oração de envio, os Símbo-
los foram entregues ao Arciprestado 
de Póvoa do Varzim/Vila do Con-
de com a Eucaristia presidida por D. 
Nuno Almeida, em honra de D. Bosco, 
padroeiro dos jovens.
O primeiro dia do mês de fevereiro 
começou em clima de festa e alegria, 
tendo o ícone de Nossa Senhora Salus 

Populi Romani e a Cruz Peregrina visi-
tado algumas das Paróquias do Arci-
prestado. Ao final do dia, os Símbolos 
visitaram o Quartel dos Bombeiros de 
Vila do Conde, tendo o dia encerrado 
com um momento de Vigília na Igreja 
do Senhor dos Navegantes.
Já no dia 2 de fevereiro, os Símbo-
los da JMJ continuaram a visita às 
Paróquias do Arciprestado de Vila 
do Conde, onde foram recebidos e 
acolhidos com entusiasmo. À noite, 
o Arciprestado despediu-se dos Sím-
bolos com uma Eucaristia seguida 
de adoração à Cruz Peregrina e ao 
ícone de Nossa Senhora Salus Populi 
Romani. Por fim, os Símbolos da JMJ 

foram passados para o Arciprestado 
de Vila Nova de Famalicão.
No dia 3 de fevereiro, sexta-feira, o dia 
iniciou com um momento de adoração 
e oração na Igreja de Vale S. Cosme com 
a presença do ícone de Nossa Senhora 
Salus Populi Romani e a Cruz Peregrina. 
Depois, os Símbolos partiram em pere-
grinação até ao Centro Pastoral de Riba 
de Ave para mais um momento de Ado-
ração. Pela tarde, na Igreja de Avidos, 
foi momento de Via Sacra.
No sábado, logo pela manhã, foi a 
vez dos Bombeiros de Famalicão 
acolherem os Símbolos da JMJ, se-
guindo depois em procissão, acom-
panhados pela fanfarra de Escutei-

ros do Agrupamento 291 Calendário, 
até à Igreja de Antas. A tarde reve-
lou-se repleta de surpresas e dinâ-
micas preparadas para os jovens na 
Praça - Mercado Municipal. O final do 
dia foi em festa com um “Sunset com 
Maria” e peregrinação dos Símbolos 
até à Igreja Matriz Nova, com para-
gem no hospital, tendo permanecido 
na Igreja até ao dia seguinte.  
No dia 5 de fevereiro, teve lugar a 
Eucaristia de Celebração de envio 
com a passagem dos Símbolos da 
Jornada Mundial da Juventude ao 
Arciprestado de Barcelos, onde per-
manecerão nos dias 5, 6 e 7. 
Neste mesmo dia houve ainda espa-

ço para os Símbolos passarem pelo 
Quartel dos Bombeiros Voluntários 
de Viatodos, onde se fez uma Bên-
ção dos Capacetes, e para uma vi-
sita aos Santuários da Aparecida e 
da Franqueira. Depois houve ainda 
tempo para uma Missa Campal no 
Senhor da Cruz e para um jogo de 
Futsal organizado pelos jovens. 
Os Símbolos vão permanecer na Dio-
cese de Braga até ao próximo dia 2 de 
março, seguindo depois caminho para 
a Diocese de Aveiro. Podes continuar 
a acompanhar tudo a partir do nosso 
Instagram, Twitter e Facebook.

FOTOS POR: COD de Braga

Diocese de Braga em clima de festa 
para acompanhar os Símbolos da JMJ
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O presidente da ANACOM esteve em reunião na sede do COL e fez questão de marcar a sua 
visita e empenho em fazer destas JMJ um evento que chegue a todos os jovens.

D. Américo Aguiar 
participa nas XI Jornadas 
de Pastoral em Toledo
Nos dias 3 e 4 de fevereiro, D. Américo 
Aguiar, presidente da Fundação Jorna-
da Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 
2023, esteve em Toledo para as XI Jor-
nadas de Pastoral.
Durante a sua participação na “Mesa Re-
donda”, o bispo auxiliar de Lisboa conver-
sou com o Pe. Raúl Tinajero, diretor do De-
partamento da Pastoral da Juventude da 
Conferência Episcopal Espanhola (CEE), e 
com D. Daniel Rodriguez, delegado dioc-

esano da Arquidiocese de Toledo, sobre o 
papel dos jovens na renovação da Igreja.
No que toca à JMJ Lisboa 2023, D. Améri-
co Aguiar salienta que esta pode ser um 
momento de “reabilitação e de fortalec-
imento das estruturas da pastoral para 
atualizar, melhorar e mudar protocolos 
e metodologias”, já que é uma oportuni-
dade de “acolher jovens que normal-
mente não estão [na Igreja], mas que 
sentem curiosidade”.

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


