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Na passada sexta-feira, dia 24 de 
fevereiro, as Dioceses portugue-
sas realizaram uma Via-Sacra pela 
Jornada Mundial da Juventude 
(JMJ) Lisboa 2023, rezando pelos 
seus frutos. Na Arquidiocese de 
Braga, que percorreu o caminho 
da Via-Sacra com os Símbolos da 
JMJ, rezou-se pela Paz, pelas víti-
mas da Guerra na Ucrânia e das 
catástrofes naturais e também pe-
los jovens.
Este momento reuniu mais de três 
mil pessoas e contou com a presen-
ça do presidente da Fundação JMJ 
Lisboa 2023, D. Américo Aguiar, e 

o Bispo auxiliar de Braga, D. Nuno 
Almeida. “Os jovens e as suas fa-
mílias associaram-se em massa 
e tornaram este momento ainda 
mais bonito, demonstrando o ca-
minho sinodal e samaritano que 
tanto nos é pedido, e que estamos 
prontos para a Jornada”, referiu o 
Pe. José Pedro Vale Oliveira, As-
sistente da Equipa Arciprestal da 
Pastoral de Jovens (EAPJ).
A Via-Sacra começou e terminou jun-
to ao Castelo de Guimarães, no Cam-
po de São Mamede, passando por 
vários pontos históricos da cidade. 
Além da Via-Sacra em Guimarães, 

Portugal em Via Sacra 
pelos jovens e pela Paz

foram várias as Dioceses que se 
uniram em oração pelos frutos da 
JMJ Lisboa 2023. Em Lisboa, com 
a presença de D. Manuel Clemente, 
Cardeal-Patriarca de Lisboa, e D. 
Joaquim Mendes, seu Bispo auxiliar, 
mais de cinco mil jovens e a comu-
nidade diocesana reuniram-se no 
Parque Eduardo VII para viverem a 
Via-Sacra da sua Diocese.
Segundo o Cardeal-Patriarca de 
Lisboa, a Cruz carregada ao longo 
de todo o percurso da Via-Sacra 
“representa as Cruzes do mundo 
inteiro: da guerra, dos abusos de 
todo o género, de pessoas que vi-

vem sem casa, sem comida, que 
saem das suas terras à espera de 
outra que nunca mais chega…”.
Já na Diocese do Porto, esta ini-
ciativa contou com mais de mil 
participantes, entre jovens e a sua 
comunidade. A Via-Sacra foi presi-
dida por D. Manuel Linda, Bispo do 
Porto, e foi “um tempo de oração e 
reflexão”, conforme referido no we-
bsite da Diocese. 
No Algarve, a Via-Sacra substituiu 
o habitual encontro ‘Rumo ao 23’ e 
reuniu cerca de 500 jovens das di-
versas paróquias da Diocese, na 
Igreja São Pedro de Faro. 
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Os Símbolos da Jornada Mundial 
da Juventude (JMJ) continuam a 
sua peregrinação pela Arquidioce-
se de Braga.
A Cruz Peregrina e o ícone de Nossa 
Senhora Salus Populi Romani foram 
recebidos no Arciprestado de Celo-
rico de Basto, no dia 19, por mais de 
uma centena de fiéis com aplausos, 
flores, foguetes e com a música da 
Banda Filarmónica de Santa Tecla, 
de Celorico, contando também com 
a participação dos agrupamentos 
de escuteiros de Britelo e de Arnoia.
Houve também espaço para a ora-
ção das vésperas, presidida por D. 
Delfim Gomes, na Igreja Paroquial 
de S. Romão do Corgo, onde está 
sepultado o Venerável Frei Bernardo 

de Vasconcelos, patrono dos jovens 
da Arquidiocese rumo à JMJ Lisboa 
2023.  Neste momento, o Bispo Auxi-
liar de Braga assinalou a oportuni-
dade de ter os Símbolos da JMJ na 
Arquidiocese já que “tantos e tantos 
países, crianças e jovens, tantas e 
tantas pessoas tocaram, rezaram, 
se abeiraram, intercederam na 
mesma Cruz, na mesma imagem, no 
mesmo carinho, no mesmo projeto”. 
Na segunda-feira, dia 20 de feve-
reiro, os Símbolos da JMJ passa-
ram por diversas Igrejas e Capelas 
do Arciprestado, por lares, infantá-
rios, pela Associação de Solidarie-
dade Social/ CACI e pela Cruz Ver-
melha. Visitaram ainda a Câmara 
Municipal e o Quartel dos Bombei-

ros Voluntários Celoricenses, ten-
do o dia terminado com uma Vigí-
lia na Igreja de Arnoia.
Em Arnoia, o dia iniciou com uma 
Eucaristia e continuou com a visita 
dos Símbolos ao Castelo de Arnoia 
e ao Santuário de Nossa Senhora 
de Viso. Durante a tarde, a Cruz 
Peregrina e o ícone de Nossa Se-
nhora Salus Populi Romani passa-
ram para o Arciprestado de Fafe, 
tendo sido recebidos com um mo-
mento de adrenalina, fazendo um 
rally acompanhados por dezenas 
de jipes todo-o-terreno.
Depois do primeiro momento de 
oração, presidido por D. Nuno Al-
meida, no Santuário da Sra. das Ne-
ves, teve lugar uma peregrinação 

motard até à cidade onde os Sím-
bolos da JMJ foram escoltados por 
centenas de motas num ambiente 
de grande entusiasmo e alegria.
O Pavilhão Multiusos recebeu a 
Festa Jovem, que reuniu mais de 
1000 pessoas de todas as idades, 
com muita música e dança, termi-
nando com a atuação de um DJ.
Na quarta-feira, dia 22 de fevereiro, 
o dia foi marcado pela visita à feira 
Semanal de Fafe e a várias institui-
ções, tendo terminado com a pre-
sença dos jovens e dos Símbolos na 
Vigília na Igreja de São Gens.
No Arciprestado de Guimarães 
e Vizela, a primeira visita foi ao 
Quartel dos Bombeiros Voluntários 
de Vizela, seguindo depois para a 

“Caminhada Firmes na Esperança” 
com a companhia da fanfarra dos 
Bombeiros Voluntários. O dia ter-
minou com um concerto da banda 
“Follow Him” e uma procissão até à 

Igreja de São Miguel.
O dia 24 de fevereiro ficou marca-
do pela passagem dos Símbolos da 
JMJ por vários espaços sociais e 
educativos de Vizela e Guimarães, 

terminando no Estádio D. Afonso 
Henriques. À noite foi tempo de per-
correr, com Jesus, as ruas de Gui-
marães, na Via-Sacra diocesana.
No sábado, os Símbolos voltaram a 

sair à rua, marcando presença na 
Câmara Municipal de Guimarães, 
no Hospital e no Estabelecimento 
Prisional. Visitaram o Santuário de 
Nossa Senhora da Penha, onde foi 
feita uma Oração Mariana, e os 
jovens dinamizaram ainda uma 
“Noite com o Senhor”, com espaço 
para a adoração ao Santíssimo e 
para o Sacramento da Reconcilia-
ção, na Basílica de São Torcato.
No domingo, a Cruz Peregrina e o 
ícone de Nossa Senhora Salus Po-
puli Romani visitaram os Bombeiros 
Voluntários das Taipas, na presen-
ça de D. Américo Aguiar, presidente 
da Fundação JMJ Lisboa 2023.
Durante a manhã, os Símbolos pas-
saram por diversas instituições da 
Zona Pastoral das Taipas. A tarde 
contou com um momento cultural ao 
ar livre no AvePark, animada pelo DJ 
Cozta. Já ao final da tarde, os Sím-
bolos da JMJ foram entregues ao 
Arciprestado de Braga na Eucaristia 
de Envio, em São Cláudio Barco.
“Tem sido surpreendente o calor 
humano e esta vontade de cami-
nhar junto com os símbolos em 
cada Arciprestado”, salientou o 
coordenador do COD Braga, em 
declarações à Agência Ecclesia no 
Arciprestado de Terras de Bouro.Símbolos da JMJ em Braga: 

do rally à oração
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Uma comitiva de responsáveis ucranianos visitou o COL para estabelecer contactos sobre o que 
dizem ser a muita vontade dos jovens ucranianos em participar na JMJ Lisboa 2023

Têm sido vários os presidentes de câmara que visitam o COL, e esta semana tivemos já  
os presidentes das câmaras de Bombarral, Torres Vedras, Vila Franca de Xira e Cadaval.  

A todos damos as boas-vindas ao nosso espaço.

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