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O Papa recebeu em audiência, no dia 3 de março, no Vaticano, o presidente da Fundação JMJ 
Lisboa 2023, D. Américo Aguiar, com quem conversou sobre a próxima edição internacional des-
te evento, promovido pela Igreja Católica. O Papa “coloca muita expectativa no encontro com 
os jovens de todo o mundo”, em 2023, e “pede-nos sempre a oração por todos, sobretudo pelas 
vítimas da guerra e as que sofrem as consequências da pandemia”, partilhou o responsável.

“Animem-se e sigam em frente!” 
O PAPA FRANCISCO DESEJA QUE A JMJ LISBOA 2023 SEJA FRUTO DA “POESIA DA CRIATIVIDADE”. 

NUMA MENSAGEM EM VÍDEO, DIVULGADA ESTA SEMANA (WWW.LISBOA2023.ORG), O PAPA DIZ CONTAR 
COM O CONTRIBUTO DE TODOS OS JOVENS NA PREPARAÇÃO DO ENCONTRO QUE VAI DECORRER 

EM PORTUGAL, ENTRE OS DIAS 1 E 6 DE AGOSTO DE 2023.

Queridos jovens, bom dia!
Estou a olhar para agosto de 2023! A um ano e 
alguns meses...
Estou a olhar para Portugal, estou a olhar para 
Lisboa, estou a olhar para Fátima, estou a olhar 
para o encontro de todos vocês...
E vocês, em Portugal e nos vários países, estão a 
trabalhar como voluntários e a olhar no mesmo 
sentido.
E não é fácil! Não é fácil porque andamos de 
crise em crise.
Saímos de uma crise pandémica, entramos numa 
crise económica e agora estamos na crise da guerra, 
que é um dos piores males que pode acontecer!

No meio de todas estas crises, vocês têm de 
preparar e ajudar para que o evento de agosto 
de 2023 seja um evento jovem, um evento fresco, 
um evento com vida, um evento com força, 
um evento criativo.
Não vivam dos rendimentos, do que se fez nos 
outros encontros. Vocês têm de criar o encontro. 
Se vocês não forem criativos, se vocês não forem 
poetas, este encontro não vai resultar, não vai ser 
original, vai ser uma fotocópia de outros encontros. 
E como dizia o jovem beato italiano [Carlo Acutis]: 
cada um de nós tem de ser original, 
não uma fotocópia. 
E o encontro tem de ser original, com o contributo 
de todos. Vocês têm de o criar. 
Animem-se e sigam em frente!
As crises superam-se juntos, não sós. E as crises 
põem-nos à prova para sairmos melhores. Iguais 
não se sai das crises: saímos melhores ou piores. 
E o desafio que se coloca hoje é para sairmos 
melhores! E o melhor de vocês é serem criativos: 
vocês são criativos, poetas! Façam essa poesia da 
criatividade a olhar para agosto de 2023.
Acompanho-os desde aqui! Rezo por vocês e 
vocês façam-no por mim. E rezo por todos os 
jovens que vão participar, seja pessoalmente, 
seja por meios telemáticos.
Rezo para que este encontro seja um encontro 
fecundo. Que cada um de nós saia melhor do que 
chegou. Peço-lhes, por favor, que rezem por mim, 
porque eu também preciso que me sustentem 
com a oração.
Que Jesus os abençoe e a Virgem cuide de vocês!
Até agosto!!
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Símbolos recebidos
Cruz e ícone mariano da JMJ chegaram à Diocese da Guarda

Os jovens da Diocese da Guarda 
receberam, no dia 5 de março, os 
símbolos da JMJ, na Praça Velha, 
em ambiente muito festivo, e es-
peram que, ao longo de um mês, 
esta peregrinação seja um “mo-
mento marcante” na vida desta 
diocese. 
A responsável pelo COD da Guar-
da, Sandra Soares, faz um balan-
ço muito positivo da “chegada 
apoteótica” dos símbolos da JMJ 
à sua diocese, provenientes da 
Diocese de Portalegre-Castelo 
Branco. “Ver a Praça Velha cheia 
de jovens fazia lembrar anos áu-
reos da pastoral juvenil”, recorda.
Para Sandra Soares, este aconte-
cimento poderá fazer “renascer 
algo nos jovens” e até contrariar 
o processo de “dispersão” e des-
povoamento latente naquela dio-
cese do interior. “Acredito que a 

peregrinação dos símbolos possa 
inverter esse processo e aproxime 
os jovens da Igreja – os que an-
dam mais afastados e até aqueles 
que nunca estiveram próximos. Ao 
verem esta alegria, podem querer 
juntar-se a nós”, ambiciona.
O responsável pela Pastoral Ju-
venil da Diocese da Guarda, pa-
dre Rafael Neves, deseja que a 
peregrinação da cruz e do ícone 
mariano se possa fazer em dois 
sentidos: “os símbolos irem às 
pessoas e as pessoas irem até aos 
símbolos”. A Diocese da Guarda é 
“muito extensa” e “com ambientes 
muito diferentes”, mas a cruz e o 
ícone vão estar em “várias reali-
dades”, refere o sacerdote, desta-
cando “a via-sacra, a realizar no 
alto da Torre, na Serra da Estre-

la, o ponto mais alto de Portugal 
continental”, anuncia.

Desde cedo que a Diocese da 
Guarda começou a preparar o ca-
minho até à JMJ e afirma-se como 
a #PortaDaJMJ2023, para quem 
chega a Portugal através da fron-
teira de Vilar Formoso. Isso foi 
concretizado, em agosto de 2021, 
no outdoor que sustenta a frase 
‘Aqui começa a tua jornada’ e que 
está visível para quem entra, por 
via terrestre, em Portugal. A che-
gada dos símbolos é, por isso, um 
passo importante na caminhada 
de preparação e, segundo o Bis-

po da Guarda, D. Manuel Felício, 
motivo para interpelar os jovens. 
“Receber nesta linda praça, no 
coração da cidade da Guarda, os 
símbolos da JMJ é sinónimo de 
alegria interpeladora rumo à JMJ 
a realizar na cidade de Lisboa, 
mas também ajudam a caminhar 
na fé, no bem e na construção 
da paz”, referiu. Os símbolos que 
vão percorrer a Diocese da Guar-
da até dia 3 de abril são também 
“um desafio para uma vida com 
mais qualidade, tanto pessoal 
como comunitária”, frisou 
D. Manuel Felício.

em “apoteose” ‘Aqui começa a tua jornada’ é a mensa-
gem que se pode ler no outdoor, instala-
do na A25, indicando a Diocese da Guar-
da como “porta de entrada” da JMJ 
Lisboa 2023. A instalação desta estru-
tura resulta de um protocolo assinado 
entre a Câmara Municipal de Almeida e 
o COD da Guarda.

Durante a passagem dos símbolos da JMJ, o 
COD da Guarda destaca a via-sacra que vai 
decorrer no dia 20 de março, Domingo, no alto 
da Torre, na Serra da Estrela, o ponto mais 
alto de Portugal continental.

Acompanhe a peregrinação 
dos símbolos no Facebook 

(@codguardajmj2023) 
e Instagram (@codguarda).
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Símbolos vão subir à Torre 

Porta de entrada
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São já vários os CODs da JMJ que se disponibilizaram para apoiar financeiramente o 
povo ucraniano, através da doação do valor angariado com a venda de merchandising 
da JMJ Lisboa 2023 para a campanha ‘Cáritas Ajuda Ucrânia’, da Cáritas Portuguesa.
Na publicação no Facebook em que anunciou a decisão, o COD do Porto assegurou 
também a oração pelo fim da guerra na Ucrânia. “Caminhamos unidos na fraternidade. 
Rezamos pela paz”, anunciaram os responsáveis juvenis.

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

produtos
oficiais

CODs mobilizados na ajuda 
ao povo ucraniano

17-20 MAR
Arciprestados de Covilhã 
e Belmonte

20-24 MAR
Arciprestados de Seia 
e Gouveia

Peregrinação 
dos Símbolos na 
Diocese da Guarda

ÍMAN SKY LINE  | Íman em 
madeira com impressão

CRUZ  | Cruz de madeira com gravação. 
Pode ser usada como Íman, decoração 
de mesa ou de parede

KIT PINS | Conjunto de 
três Pins em metal

KIT VELAS | Conjunto de três 
velas aromatizadas em copo 
de vidro. 30g unidade

Também em inúmeras paróquias, de todo o país, a 
mobilização para apoio ao povo ucraniano está a 
acontecer. No Patriarcado de Lisboa, o COP de Vila 
Franca de Xira, em pareceria com a escola local e com 
o apoio da câmara municipal fez, no primeiro fim-de-
semana de março, uma recolha de alimentos e produ-
tos de higiene que agora se preparam para enviar. A 
responsável deste COP, Mafalda Matos, salienta que 
“esta iniciativa nasceu no contexto da caminhada de 
preparação da JMJ” e foi importante para “motivar 
os jovens”. “O balanço é positivo, sobretudo tendo em 
conta o curto-prazo em que a campanha foi lançada 
[na Quarta-feira de Cinzas]. Toda a comunidade se 
envolveu e as pessoas aderiram muito bem”, salienta 
esta jovem, de 23 anos.

COPs recolhem bens


