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Esmeralda Sosa, 
voluntária de 

longa duração 
do Panamá

O meu nome é Esmeralda Sosa, e 
sou voluntária de longa duração 
da JMJ. Formada em Comunica-
ção Social, vim do Panamá para 
ajudar no COL na área da comuni-
cacão. Estou feliz e grata de ter a 
oportunidade de trabalhar para a 
Juventude do mundo, para a Igre-
ja e, por conseguinte, para Deus. 
A JMJ é um evento que promove o 
encontro pessoal com Jesus, que 
é quem realmente nos dá sentido 
à vida. Colaboremos a que isto 
seja possível!
Em 2019, participei como voluntá-
ria no Panamá: na minha paróquia 
como elo de ligação com a dioce-
se e no contact center do COL. Isto 
fez-me ter sentido de pertença e 
perceber que a JMJ é confiada 
aos jovens corajosos. 
Portugal foi um pais escolhido 
pelo seu sentido de serviço, ama-
bilidade e união. E além de tudo 
isso, é lindíssimo: as cores dos 
prédios, os azulejos, as praias... 
estou a gostar muito de conhecer 
este país.
Espero poder oferecer os meus 
talentos ao serviço dos outros. 
Os melhores anos são para Deus!  

Embaixador da Hungria 
visitou a sede da Fundação 
JMJ Lisboa 2023
Durante a manhã de dia 15 de novembro, o Em-
baixador da Hungria em Portugal visitou a sede 
da Fundação JMJ Lisboa 2023. Miklós Halmai 
pôde conhecer as várias salas de trabalho do 
Comité Organizador Local (COL), bem como os 
seus trabalhadores e voluntários. 
Miklós Halmai mostrou-se disponível para cola-
borar com a JMJ Lisboa 2023 naquilo que lhe for 
possível. “Espero que haja muitos participantes 

húngaros, já tivemos mais de 300 jovens inscri-
tos”, revelou o embaixador.
Relativamente à JMJ Lisboa 2023, o embaixador 
húngaro revelou que, “nestes tempos em que vi-
vemos, a mensagem da Jornada Mundial da Ju-
ventude é mais importante do que nunca”, uma 
vez que “o diálogo, o intercâmbio entre culturas 
e religiões, a busca pela paz e pela mensagem 
cristã é mais atual que nunca”. 

Mural dedicado à JMJ Lisboa 2023 inaugurado 
em São Pedro e São João do Estoril 
Um grupo de jovens do Comité Organizador 
Paroquial (COP) de São Pedro e São João do 
Estoril restaurou um muro velho do lado de 
fora da paróquia e deu-lhe uma nova vida, 
com uma pintura inspirada na citação bíblica 
escolhida pelo Papa Francisco como lema 
para a JMJ Lisboa 2023 – «Maria levantou-se 
e partiu apressadamente» (Lc 1, 39).
A concretização deste mural é resultado do 
trabalho em equipa e esforço dos jovens da 
paróquia, que começou durante o verão e 
culminou, agora, com a inauguração oficial 
no dia 11 de novembro, dia de São Martinho. 
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Jornada Nacional de 
Benguela com presença 
da JMJ Lisboa 2023

Entre os dias 9 e 13 de novembro, 
teve lugar a Jornada Nacional da 
Juventude (JNJ) de Angola. Esta foi 
a terceira JNJ e realizou-se em Ben-
guela, tendo como tema “Maria le-
vantou-se e partiu apressadamen-
te”, o mesmo da JMJ Lisboa 2023.
O dia 9 de novembro, primeiro dia 
da Jornada Nacional da Juventu-
de, ficou reservado para o acolhi-
mento aos peregrinos de todo o 
país, já que foram cerca de 1300 as 
pessoas que marcaram presença 
neste encontro, contando com a 
participação de jovens de diversos 
pontos do país.
Já no dia 10 de novembro, à se-
melhança do que ocorre durante a 

Jornada Mundial da Juventude, foi 
inaugurada a Feira Vocacional e ce-
lebrada a Missa de Abertura, com  
D. António Jaca, Bispo de Benguela. 
A jovem Roseira Correia, da Dioce-
se de Benguela, que participou pela 
primeira vez numa Jornada Nacio-
nal da Juventude, olha para a JMJ 
Lisboa 2023 como “o grande evento 
mundial que acolhe a juventude ca-
tólica do mundo inteiro”. 
No dia seguinte, foi celebrada a Mis-
sa por D. Filomeno Vieira Dias, Ar-
cebispo da Arquidiocese de Luanda, 
seguida dos momentos de cateque-
se, cujos temas residiram em “a ju-
ventude e a Fé recebida” e “a juven-
tude e a Fé celebrada”.

Para a Irmã Elisa, representante do 
Secretariado Diocesano da Pasto-
ral Juvenil da Diocese de Banguela, 
a principal motivação para a par-
ticipação na JNJ “é mesmo este 
encontro pessoal dos jovens com 
Jesus Cristo e sobretudo a partilha, 
desde a experiência, a cultura e 
tudo mais com os jovens das outras 
Dioceses e Arquidioceses”.

Durante os dias da Jornada Nacio-
nal da Juventude de Benguela esti-
veram presentes representantes da 
JMJ Lisboa 2023 que, no dia 12 de 
novembro, tiveram a oportunidade 
de apresentar esta Jornada. Segun-
do Madalena Perloiro, representante 
do Comité Organizador Local (COL) 
em Angola, a participação na JNJ de 
Benguela “permitiu-nos ver e fazer 

parte da Igreja jovem de Angola”. 
Além disso, esta foi uma oportuni-
dade de “falar da JMJ Lisboa 2023 
a jovens que estavam mais longe 
desta realidade, ou que até a desco-
nheciam”, acrescentou. A delegação 
portuguesa teve ainda a oportuni-
dade de reunir com o embaixador de 
Portugal, com os vários Bispos ango-
lanos e com o Cônsul de Benguela. 

Madalena Perloiro contou ainda 
que “se sente o entusiasmo e ale-
gria dos jovens angolanos com a 
vinda à JMJ Lisboa 2023”, apesar 
de inquietações que se possam 
sentir no que toca às questões fi-
nanceiras e à obtenção dos vistos. 
No entanto, a esperança é a de que 
tudo se resolverá a tempo do gran-
de encontro mundial.
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PACK CAMINHO 23
T-shirt Branca, Saco em tecido 
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Carla Tavares, presidente da Câmara Mu-
nicipal da Amadora e presidente do Con-
selho Metropolitano de Lisboa, esteve na 
sede do Comité Organizador Local (COL) 
da JMJ Lisboa 2023.
A autarca começou por demonstrar a total 
disponibilidade do Município para com a 
JMJ Lisboa 2023, dizendo que, “por parte do 
Município da Amadora, contarão com tudo 
o que for necessário”. Apesar de ser o Muni-
cípio mais pequeno da Área Metropolitana 
de Lisboa, Amadora conta com a presen-
ça de 101 nacionalidades no seu território, 
sendo, por isso, “uma cidade hospitaleira, 
humanista e acolhedora”, acrescentou a au-

O Comité Organizador Diocesano (COD) de 
Braga e o Bispo Auxiliar D. Nuno Almeida 
receberam uma delegação da Diocese de 
Daejeon, da Coreia do Sul. A visita deveu-se 
à possibilidade de a Arquidiocese de Braga 
receber entre 50 e 60 jovens desta diocese 
asiática aquando dos Dias nas Dioceses.
Na reunião foram tratadas várias questões 
ao nível da logística e das práticas relacio-
nadas com o acolhimento destes jovens, 
como os locais de alojamento, as desloca-
ções e o programa para a sua estadia.  
No decorrer da reunião “notou-se uma 
grande expectativa na participação nos 
Dias nas Dioceses e na JMJ Lisboa 2023”, 
avançou o Departamento. Os jovens aco-
lhidos em Braga estarão integrados num 

tarca. Neste sentido, Carla Tavares realçou 
que “naturalmente será um enorme gosto, 
uma enorme honra e um enorme privilégio 
associarmo-nos em tudo o que nos for pos-
sível para que a JMJ Lisboa 2023 seja de 
facto um êxito e um sucesso”.
Enquanto presidente do Conselho Metro-
politano de Lisboa, órgão responsável por 
definir e aprovar as opções políticas e es-
tratégicas da área metropolitana, Carla 
Tavares destacou ainda todo o trabalho 
que está a ser feito tanto ao nível da lo-
gística como ao nível dos transportes, de 
forma a “garantir que é acessível a todos e 
que tudo esteja operacional”.

grupo de cerca de três mil jovens corea-
nos, que “querem conhecer o país e mar-
car fortemente presença na JMJ Lisboa 
2023”, acrescentou. 
Os jovens coreanos, tal como está previsto 
para os Dias nas Dioceses, permanecerão 
em Braga entre os dias 26 e 29 de julho. Para 
o dia 30 de julho está previsto um dia dedica-
do de visita à cidade de Braga e celebração 
da Eucaristia de envio no Sameiro.
Além da preparação da participação destes 
jovens coreanos, está já a ser planeada a 
participação dos jovens bracarenses na se-
mana da JMJ Lisboa 2023, que ganhará um 
novo impulso aquando da inscrição em gru-
po por parte do COD de Braga, que prestará 
apoio ao nível do transporte e da logística.

Presidente da Câmara Municipal da 
Amadora visita a sede da JMJ Lisboa 2023

Daejeon, na Coreia do Sul, vai até Braga 
para os Dias Nas Dioceses


