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O Papa Francisco recebeu em au-
diência privada D. Américo Aguiar, 
presidente da Fundação JMJ Lis-
boa 2023, no âmbito da desloca-
ção a Roma de uma delegação do 
Comité Organizador Local de que 
te damos conta nas páginas inte-
riores deste suplemento.
Nesta ocasião, D. Américo Aguiar 
teve a possibilidade de fazer um 
ponto de situação dos trabalhos 
que estão em curso para a pre-
paração da Jornada Mundial da 
Juventude, e receber um voto de 
confiança e incentivo da parte do 
Santo Padre, que não quis deixar 
de saudar a equipa do COL que 
estava em Roma e, neles, todos 
os que, na sede diretamente ou 
através do seu trabalho voluntá-

rio à distância, estão a ajudar a 
colocar de pé a Jornada Mundial 
da Juventude.
O Papa Francisco agradeceu o tra-
balho que está a ser feito e pediu 
que “não tenham medo” e se “jo-
guem para a frente” neste traba-
lho. “Vão sempre mais além, mais 
além da fronteira, como pede a 
canção” [mas allá], pede o Papa, “e 
encontrem os métodos, os lugares 
e a maneira para preparar e gerir 
o encontro”.
O Papa agradeceu ainda a todos os 
jovens que já se inscreveram “com 
tanta antecedência” e que “sentem 
necessidade de participar, de par-
tilhar, de contar a sua experiência 
e receber a experiência do outro”, 
uma “sede de horizonte”.

“Queridos 
jovens, 
rezo 
por vós!”
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Delegação do COL reunida em Roma 
para preparar a JMJ Lisboa 2023
Na semana que marcou os 200 dias 
até à Jornada Mundial da Juventude 
Lisboa 2023, uma delegação do Comi-
té Organizador Local (COL) reuniu com 
o Dicastério dos Leigos, Família e Vida, 
e com a Secretaria de Estado da Santa 
Sé para preparar a Jornada Mundial da 
Juventude que irá decorrer em Lisboa, 
de 1 a 6 de agosto.
O COL esteve representado pelo presi-
dente da Fundação JMJ Lisboa 2023, D. 
Américo Aguiar, pelo Secretário Executi-
vo, Duarte Ricciardi, e pelas Direções de 
Logística, Pastoral, Finanças, Diálogo e 
Proximidade, Caminho 23, Comunicação 
e Direção de Acolhimento e Voluntários.
As várias Direções do COL tiveram 
oportunidade de dar continuidade ao 
trabalho que tem vindo a ser desenvol-
vido com o Vaticano, nas diferentes di-
mensões, para os eventos da Jornada. 
Neste âmbito, foram também realiza-
das reuniões com os responsáveis pela 
organização das viagens do Papa, pela 
segurança e pela liturgia. A delegação 
portuguesa foi ainda recebida pelo Em-
baixador de Portugal junto da Santa Sé, 
Senhor Dr. Domingos Fezas Vital.
Aos membros do COL presentes na reu-
nião, o cardeal Kevin Farrel, prefeito do 
Dicastério para os Leigos, Família e Vida, 
incentivou a continuar o trabalho feito até 
aqui, afirmando que a JMJ é “o momento 
de ensinar ao mundo que os jovens po-
dem ser os professores da fraternidade 
entre os homens”.
O Cardeal Tolentino Mendonça este-
ve também presente com a delegação 
do COL, e presidiu à eucaristia na igreja 
de Santo António dos Portugueses, em 
Roma. Na homilia, referiu que “organizar 
a Jornada Mundial da Juventude é escre-
ver uma página do Evangelho, aproximá-
-lo do coração dos jovens”. “A JMJ tem 
de ser esse grande encontro de Jesus às 
portas da cidade, mas ao mesmo tempo 
a capacidade de não só entrar na cidade, 
mas na casa e no coração de cada pes-
soa”, referiu o cardeal português.
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Os Símbolos da Jornada Mundial da Juven-
tude continuam a peregrinar pela Diocese 
de Viana do Castelo. Durante a última sema-
na, o ícone de Nossa Senhora Salus Populi 
Romani e a Cruz Peregrina passaram pe-
los vários Arciprestados e Paróquias, pelas 
mãos dos jovens.
Os símbolos percorreram igrejas, instituições 
sociais, de juventude e sedes de escuteiros 

dos vários arciprestados da diocese.
O diretor do Serviço Diocesano da Pastoral 
Juvenil de Viana do Castelo, Pe. Domingos 
Meira, referiu ao jornal Notícias de Viana que 
se sente esperançoso quanto à participação 
de mais jovens da Diocese na JMJ Lisboa 
2023, após a passagem dos Símbolos, fazen-
do com que a comunidade queira “acolher 
com alegria” quem vier de outros países.

Jovens de Viana recebem 
Símbolos da JMJ nos vários 
Arciprestados e Paróquias
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