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Parabéns, 

Papa 
Francisco
O presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023 e 
voluntários internacionais, presentes na capi-
tal portuguesa, enviaram os parabéns ao Papa 
Francisco pelos 10 anos da sua eleição, que se 
celebraram esta segunda-feira, com mensagens 
de agradecimento e um “até agosto”. “Queremos 
dar graças a Deus pelo caminho que fazemos jun-
tos. A sinodalidade a que nos provocas, a que nos 
convidas e a qual queremos fazer contigo. Damos 
graças a Deus por estes 10 anos, damos graças a 
Deus por ti e rezamos por ti todos os dias”, disse 
D. Américo Aguiar no vídeo publicado online.
O bispo auxiliar de Lisboa agradece também ao 
Papa Francisco a missão de organizar a próxima 
edição internacional da Jornada Mundial da Juven-
tude, de 1 a 6 de agosto na capital portuguesa. “De 
acolhermos os jovens do mundo inteiro para um en-
contro com Cristo vivo, anima-nos todos os dias à 
esperança. E a esperança é Cristo vivo, e a esperan-
ça é aquilo a que nos apontas”, acrescenta.
O Comité Organizador Local da JMJ 2023 em Lis-
boa partilhou também mensagens de voluntários 
internacionais para o Papa argentino no dia dos 
10 anos da sua eleição. “Obrigado, Papa Francis-
co, por ser uma presença para nós jovens e por 
nos ensinares a agir no mundo como ‘influencers’ 
de Deus”, disse Martina Bacchetti, da Itália.
Luis Carlos Cruz, voluntário da Colômbia, agra-
deceu ao Papa a sua “vida, e presença de Deus” 
no meio dos jovens, afirmando que a sua vida e 
testemunho e vocação é “esse desejo ardente de 
continuar a poder fazer frente a cada uma das 
adversidades da vida”.
“Muito obrigado, Santo Padre, pelo encoraja-
mento que dá aos jovens. Desejo um belo ani-
versário dos 10 anos de pontificado. Vemo-nos 
em Lisboa em agosto”, acrescentou Bernard 
Frossard, jovem da Suíça.
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Os Símbolos da Jornada Mundial da 
Juventude (JMJ) continuam a sua pe-
regrinação pelo país. Por estes dias 
espalharam alegria na Arquidiocese 
de Aveiro, pelos Arciprestados de Se-
ver do Vouga e Albergaria-a-Velha.
Nos dias seguintes à sua chegada, 
os Símbolos da JMJ visitaram as 
Paróquias de Esgueira e Cacia, e, na 
tarde de dia 5 de março, foram en-
tregues ao Arciprestado de Sever do 
Vouga, em peregrinação. Num am-
biente de festa e alegria, com mo-
mentos de oração, reflexão e vigília, 
os jovens e as comunidades fizeram 
caminho com Maria, deixando pelo 

caminho diversos sentimentos e 
memórias. Nas comunidades de Re-
queixa e Sever do Vouga ninguém 
ficou indiferente à passagem dos 
Símbolos: crianças, jovens, adultos e 
idosos, todos quiseram tocar e sen-
tir a força e a alegria que a Cruz e o 
ícone da JMJ carregam.
O terceiro dia da Peregrinação dos 
Símbolos pela Diocese foi marca-
do pela visita às Paróquias da Gló-
ria e da Aradas, do Arciprestado 
de Sever do Vouga. Os Símbolos 
da JMJ percorreram as ruas pelas 
mãos dos jovens e visitaram algu-
mas instituições locais, chegando 

a todos, mesmo àqueles com mo-
bilidade reduzida ou que não po-
dem sair das suas casas. 
O domingo ficou marcado pelo 
momento de Oração diocesana, 
“(C)oração Diocesano”, realiza-
do no âmbito do Dia Mundial da 
Oração. Esta oração teve lugar no 
Centro das Artes do Espetáculo de 
Sever do Vouga e contou com um 
a atuação intimista e empolgante 
da Banda “Fogo Posto”.
O quinto dia dos Símbolos no Arci-
prestado de Sever do Vouga fez-se 
à chuva e ao frio, junto das comu-
nidades das Paróquias de Rocas do 

Vouga, Couto Esteves, Paradela do 
Vouga e Pessegueiro do Vouga. Os 
Símbolos da JMJ visitaram vários 
centros paroquiais, centros recrea-
tivos e associações locais. Estive-
ram também em diferentes capelas, 
entre elas a Capela de S. Geraldo, 
onde se encontra uma imagem de 
São João Paulo II.
No dia 8 de março, a Cruz Peregrina 
e o Ícone de Nossa Senhora Salus 
Populi Romani foram entregues ao 
Arciprestado de Albergaria-a-Velha, 
tendo sido acolhidos pelas comu-
nidades das Paróquias de Cedrim 
e Talhadas. A passagem dos Sím-

bolos nestas comunidades fomen-
tou momentos de reflexão, oração 
e união, despertando sentimentos 
diferentes a todos com quem se 
cruzavam. À noite realizou-se uma 
Oração Mariana no Cineteatro 
Alba, em homenagem a todas as 
mulheres. Acompanhados pelo íco-
ne de Nossa Senhora Salus Populi 
Romani, esta foi uma noite de de-
voção a Maria, mãe de Jesus, pela 
sua referência à JMJ Lisboa 2023. 
No final da oração houve ainda um 
momento musical com a atuação 
da cantora Claudine Pinheiro. 
No dia seguinte, os Símbolos da JMJ 
percorreram as Paróquias de Alque-
rubim, S. João de Loure, Frossos e 
Angeja. Foram muitos os momentos 
de observação, interação, veneração 
e oração por parte de todos os que 
se aproximaram dos Símbolos. Após 
a Vigília, realizada na Igreja Matriz, 
os Bombeiros de Albergaria aprovei-
taram a noite de guarda para rezar e 
zelar pelos Símbolos da JMJ.
Depois de uma noite de vigia no 
Quartel dos Bombeiros Voluntá-
rios de Albergaria, na sexta-feira, 
dia 10 de março, a Cruz Peregrina 
e o Ícone de Nossa Senhora Salus 
Populi Romani rumaram às Paró-
quias da Branca, Ribeira de Frá-
guas, tendo regressado, por fim, a 
Albergaria-a-Velha. 
No dia seguinte, foi a vez da Paró-
quia de Valmaior acolher a Cruz Pe-
regrina e o Ícone de Nossa Senho-
ra Salus Populi Romani. Realizaram 
uma vigília com jovens e membros 
da comunidade, que pernoitaram 
na Igreja de Valmaior. Ao raiar do 
sol, chegaram as crianças da cate-
quese, que participaram assim num 
momento de oração junto dos Sím-
bolos. Depois, os Símbolos da JMJ 
peregrinaram até ao Serviço Dio-
cesano de Animação Missionária 
(SDAM), onde se realizou a Jornada 
Diocesana da Infância Missionaria. 
Antes da passagem ao Arcipresta-
do de Águeda, os Símbolos da JMJ 
foram acolhidos pelo grupo de Ca-
minheiros e seguiram para as Paró-
quias de Macinhada do Vouga, Va-
longo do Vouga e Trofa do Vouga, 
onde se fizeram presentes nas ce-
rimónias e nas atividades previstas 
nestas paróquias.

FOTOS POR: COD Aveiro

Símbolos da JMJ: 
a alegria de acolher 
em comunidade
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O presidente da Câmara de Odivelas e um conjunto dos presidentes de juntas de freguesia 
da zona de Lisboa passaram esta semana pela sede da JMJ para conhecerem o espaço e 

perceber de que forma podem apoiar a realização deste importante evento. 

SACO
Saco em tecido. 

100% algodão natural

GARRAFA
Garrafa preta mate. 790ml

SWEATSHIRT COM CAPUZ 
VERMELHO

Sweatshirt unissexo. 
80% algodão e 20% poliéster

 disponíveis em
lisboa2023.org
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Boot Camp com os Fuzileiros
Os Chefes de Equipa de Voluntários para a 
Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 
2023 estiveram na Escola de Fuzileiros de Vale 
do Zebro para um Boot Camp diferente.
Esta edição contou com mais de 160 partici-
pantes, tendo como principal objetivo o de 
conhecer o modelo de liderança dos fuzilei-
ros, transpondo-o para situações concretas 
da JMJ Lisboa 2023.
Além disso, a presença dos Chefes de Equipa 

de Voluntários na Escola de Fuzileiros foi ainda 
uma oportunidade para aprenderem a criar e 
a dirigir equipas, bem como conhecerem e par-
tilharem experiências com outros voluntários. 
“Aprendemos a planear, a ter flexibilidade, a agir 
com segurança e a contornar obstáculos, fa-
zendo sempre a ponte com o nosso dia-a-dia e 
com as tarefas que podemos ter entre mãos na 
JMJ Lisboa 2023, grandes ou pequenas”, refere 
um dos voluntários que participou na formação.

Recebemos a visita do embaixador de Marrocos, 
cuja presença muito agradecemos.

A nossa Fafá de Belém esteve na sede da JMJ 
para dar o seu apoio à nossa Jornada


