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A reunião do COL com os CODs 

da JMJ Lisboa 2023 acontece 

mensalmente na diocese que acolhe, 

naquele mês, a peregrinação dos 

símbolos da JMJ.

João Clemente
COD LISBOAPedro Carvalho

COD AVEIRO
Nuno Camelo
COD ÉVORA

Num encontro com o presidente da Fun-
dação JMJ Lisboa 2023, D. Américo Aguiar, 
a presidente da Associação Nacional dos 
Municípios Portugueses (ANMP), Luísa 
Salgueiro, salientou a importância deste 
acontecimento para o nosso país, consi-
derando que “Portugal só terá sucesso 
nesta Jornada se os municípios, mais uma 
vez, se envolverem, dado que as dioceses, 
sozinhas, não têm condições para receber 
tantos milhares de pessoas”.
A Fundação JMJ Lisboa 2023 prevê 
anunciar brevemente “informações ope-
racionais” na relação com os municípios 
portugueses com vista à preparação da 
JMJ Lisboa 2023. Neste encontro com a 
presidência da ANMP que decorreu em 
Coimbra, no dia 1 de fevereiro, também 
esteve presente o representante do COD 
daquela diocese, Hugo Monteiro.Os representantes das dioceses portuguesas que 

preparam a JMJ Lisboa 2023 reuniram, no dia 29 
de janeiro, no Seminário Maior de Évora, para um 
encontro que ajudou a “encurtar diferenças” entre 
as diversas realidades na preparação da Jornada. 
Nas palavras do anfitrião, Nuno Camelo, do Comi-
té Organizador Diocesano (COD) de Évora, estes 
encontros mensais são uma “oportunidade de ca-
minhar juntos, construirmos juntos uma coisa que 
dizemos sempre ser de todos, mas para que isso 
aconteça temos que sentir nos nossos braços, no 
nosso colo, o peso de sentir esse horizonte de 2023”. 
O sentimento de caminho conjunto é também par-
tilhado por Pedro Carvalho, representante do COD 
de Aveiro, que descreve este encontro como um 
momento de “muita alegria e de presença de espí-
rito de construção”. 

Para o representante do COD de Lisboa, João 
Clemente – que esteve acompanhado pela fa-
mília –, nestas reuniões “vai-se sentindo, cada 
vez mais, que há um caminho conjunto de 
construção, de que estamos todos no mesmo 
sentido, a caminhar para o mesmo sítio”.
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Os símbolos da JMJ visitaram o santuário mariano de Czestochowa, 
30 anos após se ter realizado ali a JMJ 

Após a peregrinação por Espanha, os símbolos entraram 
em Portugal através do Rio Guadiana

Símbolos da JMJ peregrinaram por Angola, Polónia e Espanha

Antes de iniciarem a peregrinação pelas dioceses de Portugal – que começou em 
novembro de 2021, pelo Algarve –, a Cruz peregrina e o Ícone de Nossa Senhora 
‘Salus Populi Romani’ passaram por Angola, Polónia e Espanha, numa viagem que 
provocou muita alegria entre os jovens e deixou o desejo de reencontro, em agosto 
de 2023, em Lisboa. 

Jovens angolanos ‘vibram’ com presença dos símbolos
A pandemia fez encurtar o percurso previsto dos símbolos pelo continente afri-
cano, mas não abrandou a alegria de quem os recebeu nas suas dioceses. Em 
Angola, o testemunho do diretor do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil, 
padre Filipe Diniz, dava conta de um “pulsar, uma vontade” de os jovens partici-
parem na JMJ Lisboa 2023. No final daquela peregrinação, que decorreu entre 
8 de julho e 18 de agosto de 2021, o Bispo de Cabinda e presidente da Comissão 
Episcopal para a Juventude, Vocações, Pastoral Universitária e Escutismo, da 
Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, D. Belmiro Chissengueti, revelou 
que mais de 600 jovens angolanos já se tinham candidatado a participar na 
jornada que vai decorrer em Portugal.

Regresso a 1991
Depois de regressados a Portugal, os símbolos rumaram, através da fronteira de 
Vilar Formoso, até à Polónia. O responsável pela Pastoral Juvenil na Conferência 
Episcopal Polaca, D. Marek Solarczyk, agradeceu a “oportunidade” e salientou a 
“grande expectativa” na realização da JMJ Lisboa 2023. 
A peregrinação dos símbolos neste país decorreu entre 21 de agosto e 1 de setem-
bro de 2021, mas o dia 26 de agosto ficou marcado por uma paragem especial. 
Após 30 anos (1991) da realização da JMJ naquele santuário mariano de Czestocho-
wa – padroeira da Polónia, os símbolos visitaram aquele local, precisamente no dia 
em que a Igreja na Polónia celebrou a solenidade da sua padroeira. 

“Igreja sinodal”
Entre 5 de setembro e 29 de outubro, os símbolos continuaram viagem, desta vez 
por dioceses espanholas. Nessa ocasião, o padre Raúl Tinajero, responsável pela 
Pastoral Juvenil na Conferência Episcopal Espanhola (CEE), destacou o “caminho 
conjunto” que Portugal e Espanha estão a fazer na preparação da JMJ, que tem 
na peregrinação dos símbolos um momento importante, e que “terá outro grande 
momento” na Peregrinação Europeia de Jovens, em Santiago de Compostela, em 
agosto de 2022, e o “momento mais importante”, em Lisboa, em 2023.
No dia 29 de setembro, a cruz e o ícone mariano visitaram a sede da CEE, em Ma-
drid, com o seu presidente, cardeal Juan José Omella, a sublinhar a comunhão 
entre os dois países na preparação da jornada.

“grande
Peregrinação GERA

expectativa”
Mais de 600 jovens angolanos candidataram-se 
a participar na JMJ Lisboa 2023
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De todo o mundo para este lugar, 
Partimos, voámos, chegámos aqui. 
Com Maria, ensaiamos um sim. 
Queremos servir, fazer a vontade 
Do Pai, nosso Pai. 
Chamados a ser com Cristo Jesus, 
Queremos dar, queremos estar, 
Dispostos ao sim, fazer como a Mãe.

REFRÃO: 
Todos vão ouvir a nossa voz, 
Levantemos braços, há pressa no ar. 
Jesus vive e não nos deixa sós: 
Não mais deixaremos de amar.

Tu que andas à procura de ti 
Parte à descoberta, vem ver o que eu vi. 
Vem connosco, vem olhar para além 
Daquilo que fazes e que não te deixa 
Sorrir e amar. 
Não olhes para trás, não digas que não. 
Ouve o teu coração, 
E parte, sem medo, nesta missão.

5 a 12 de FEV
Arciprestado de Ponte de Sôr

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

produtos
oficiais

VELAS | Kit de 3 velas aromatizadas. 
Fabricado em Fátima

DEZENA | Produzida em madeira. 
Fabricada em Fátima

BLOCO DE NOTAS  | Formato A6 
com 100 folhas de papel reciclado

T-SHIRT CRUZ | 100% algodão,
 em cinza matizado 12 a 19 FEV

Arciprestado de Abrantes

Peregrinação 
dos Símbolos na Diocese de  
Portalegre-Castelo Branco

[Refrão] 

Foi Maria quem primeiro acolheu 
A grande surpresa da vida sem fim. 
Confiante e simples, quis receber 
Tão grande mistério de um Deus que é 
p’ra sempre / Por ti e por mim. 
Não posso calar, não posso deixar 
De dizer: “Meu Senhor, 
Conta comigo, não mais calarei!”.

[Refrão]

Sem ter dúvidas da sua missão, 
Maria, tão jovem, depressa deixou 
Sua casa e p’la montanha subiu, 
P’ra ver Isabel e logo encontrou 
Saudação, comunhão. 
O fruto é bendito, é o meu Senhor! 
E eu também quero ouvir: 
“Porque acreditaste, para sempre és feliz!”. 

[Refrão]

Hino Oficial da JMJ Lisboa 2023

“Há pressa no ar”
Oiça aqui o hino:


