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O Comité Organizador Local (COL) 
para a JMJ lançou o desafio a to-
das as dioceses portuguesas para 
realizarem uma Vigília JMJ no dia 
25 de março.
No Mosteiro dos Jerónimos junta-
ram-se as Dioceses de acolhimento: 
Lisboa, Setúbal e Santarém. Para os 
Comités Organizadores Diocesanos 
(COD), esta foi uma oportunidade 
para “preparar o coração” para a 
JMJ Lisboa 2023.
A Vigília JMJ contou com a presença 
de centenas de jovens, tendo a ce-
lebração começado com a recitação 
do terço, seguido de adoração ao 

Santíssimo, presidida por D. Joaquim 
Mendes, Bispo auxiliar de Lisboa. 
As Dioceses de Vila Real, Braga e 
Porto juntaram-se no Santuário de 
Nossa Senhora do Sameiro, numa 
celebração presidida por D. José 
Cordeiro, Arcebispo de Braga, e D. 
Américo Aguiar, Presidente da Fun-
dação JMJ Lisboa 2023. 
Já as Dioceses de Évora, Beja e Al-
garve também se juntaram para 
esta iniciativa. Foram mais de 400 
os jovens que marcaram presença, 
juntamente com alguns sacerdotes 
e o Arcebispo de Évora, D. Francis-
co Senra Coelho, e os bispos de 

Beja e do Algarve, D. João Marcos 
e D. Manuel Quintas. Este foi “um 
momento importante de prepara-
ção para a JMJ”, tendo existido um 
“espírito de festa, comunhão, ora-
ção, silêncio e muita alegria”, reve-
laram os COD.
Na Diocese da Guarda, a Vigília JMJ 
realizou-se em vários locais: na Sé 
da Guarda, na Igreja de Paços da 
Serra e na Igreja Colmeal da Torre. 
No Funchal, foram mais de 150 os 
jovens que se juntaram à Vigília 
JMJ. Durante a celebração medita-
ram sobre os “Sim” de Maria, reve-
lou o COD do Funchal.

A Diocese de Leiria-Fátima come-
çou a noite pela oração do Terço e 
Procissão de Velas e terminou com 
a Vigília JMJ na Basílica de Nos-
sa Senhora do Rosário de Fátima. 
Em Lamego, a Vigília JMJ começou 
também com uma procissão de ve-
las, seguida da vigília orientada pelo 
guião proposto a nível nacional.
Em Portalegre-Castelo Branco, fo-
ram mais de 200 os participantes 
na Vigília JMJ, “pessoas de todas 
as idades e de quase toda a Dio-
cese”, contou o COD. A celebração 
foi presidida por D. Antonino Dias, 
Bispo da Diocese.

Dioceses rezaram pela 
JMJ Lisboa 2023



02 03ESTAMOS A CAMINHO 2 ABRIL 2023

Os Símbolos da Jornada Mundial 
da Juventude (JMJ) continuam a 
sua peregrinação pela Diocese de 
Aveiro. Esta semana começou pelo 
arciprestado de Anadia, na segun-
da-feira, e terminou com a subida 
ao Farol de Ílhavo, o segundo mais 
alto na Europa.
Ao longo de toda a segunda-feira, 
dia 20 de março, a Cruz Peregrina e 
o ícone de Nossa Senhora Salus Po-
puli Romani foram ao encontro dos 
jovens, idosos e entidades civis do 
Arciprestado de Anadia, pernoitan-
do em Mogofores antes de serem 

entregues ao arciprestado de Estar-
reja/Murtosa, na manhã seguinte.
No dia 21 de março, os Símbolos 
aproximaram-se da comunidade, 
sendo levados ao Mercado Muni-
cipal pelos jovens e recebidos com 
entusiasmo pelos feirantes. Os Sím-
bolos da JMJ visitaram, em segui-
da, a CERCIESTA, onde se assinalou 
o Dia Mundial da Trissomia 21. 
Este dia ficou especialmente mar-
cado pelo evento “Tarde Verde 
JMJ” onde vários jovens do Agru-
pamento de Escolas de Estarreja 
se uniram para plantar 1000 árvo-

res, assinalando o Dia Mundial da 
Árvore. Esteve presente D. Amé-
rico Aguiar, presidente da Funda-
ção JMJ Lisboa 2023, o Bispo de 
Aveiro, D. António Moiteiro, e ainda 
membros do Comité Organizador 
Diocesano (COD) e da comunidade 
diocesana de Aveiro.
No dia 22 de março, a Cruz Pere-
grina e o ícone de Nossa Senhora 
Salus Populi Romani peregrinaram 
entre miúdos e graúdos, indo até 
equipamentos desportivos desta 
zona e visitando outros espaços 
deste Arciprestado. Já no dia 23, 

celebrou-se a “Noite 23”, com uma 
Via-Sacra Diocesana pelas ruas 
da região e com espaço para uma 
atuação musical. Apesar de ter 
sido uma noite “fria e chuvosa, a 
fé desafiou as adversidades”, con-
forme descreveu o COD de Aveiro 
no seu Instagram.
A sexta-feira ficou marcada pela 
chegada dos Símbolos da JMJ à 
Paróquia da Torreira, de onde par-
tiram para São Jacinto, a fim de 
rumarem, de ferry, ao Arcipresta-
do de Aveiro. Ali, foram ao encontro 
de consagradas do Convento do 

Símbolos da JMJ 
no Farol mais  

alto de Portugal
Carmelo e ainda de pessoas em re-
clusão. Visitaram também escolas, 
o hospital e vários locais referentes 
à vivência católica local.
Já no domingo, dia 26 de março, a 
Cruz Peregrina e o ícone de Nossa 
Senhora Salus Populi Romani subi-

ram ao Farol de Ílhavo, com 62 me-
tros de altura: o mais alto de Portu-
gal e segundo mais alto da Europa. 
Os jovens de Aveiro transportaram 
os Símbolos da JMJ pelos 288 de-
graus do Farol e o momento culmi-
nou numa atuação dos “Maria Café”.

Segundo apresentou a Diocese de 
Aveiro no seu website, o COD Avei-
ro acredita que este é um “tem-
po de transformação da Igreja” 
e que, na continuação desta pe-
regrinação, é preciso ser “ousado, 
aventureiro e corajoso”.

A Cruz Peregrina e o Ícone de Nos-
sa Senhora Salus Populi Romani vão 
vivenciar a sua última semana na 
Diocese de Aveiro, sendo entregues 
a Coimbra no próximo dia 2 de abril. 

FOTOS POR: COD de Aveiro
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Já estreou o Minuto JMJ, uma rubrica semanal que te vai dar todas as novidades sobre a JMJ, 
a cidade de Lisboa e Portugal. Se ainda não assististe procura o nosso canal de YouTube. 

O protocolo assinado com a Blue Dimension vai permitir um apoio importante na área  
da tradução, que é essencial para o sucesso da Jornada Mundial da Juventude.

A JMJ marcou presença na Futurália, um evento dirigido aos jovens que procuram orientar  
o seu futuro profissional e educativo, para promover a Jornada junto dos jovens.
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