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Peregrinação 
Europeia de 

Jovens aponta à 
JMJ Lisboa 2023

A Peregrinação Europeia de Jovens 
(PEJ) 2022, que decorreu em Santiago 
de Compostela, Espanha, entre os dias 
3 e 7 de agosto, reuniu 12 mil partici-
pantes para uma semana de celebra-
ções, abrindo uma nota etapa rumo à 
JMJ Lisboa 2023, com a presença dos 
símbolos da Jornada Mundial da Ju-
ventude, a Cruz Pererina e o Ícone de 
Nossa Senhora. 
 “Estamos a testar em direto, com 12 
mil jovens da Europa, muitas coisas 
que depois, à escala de centenas de 
milhares, podem correr ainda melhor, 
certamente”, disse D. Américo Aguiar 
à Agência ECCLESIA, em Santiago de 
Compostela.
Para os jovens participantes, como 
testemunhou Matteo, da Diocese de 
Roma, A PEJ foi um “ensaio” para a 
JMJ de 2023, para onde já se concen-
tram atenções.
“Estamos sempre à espreita, sempre 
presentes, sempre prontos para ir onde 
o caminho nos levar. Portanto, vemo-

-nos em Lisboa”, adiantou.
Carina Barbosa, da Diocese de Viana 
do Castelo, afirmou que o percurso até 
Santiago foi muito marcado pelo hino 
da JMJ 2023 (Há pressa no ar), que deu 
“força para continuar”.
A PEJ foi presidida pelo O cardeal D. 
António Marto que, na homilia da Missa 
de encerramento, desafiou os jovens a 
uma “revolução da fraternidade”.
No fim da celebração, D. António Marto 
saudou os grupos de jovens presentes 
e despediu-se “até Lisboa, na Jornada 
Mundial da Juventude, no próximo ano”.
Simbolicamente, um grupo de 12 jovens 
recebeu do cardeal portuiguês a “mo-
chila do peregrino”, para que prossi-
gam, no regresso a casa, o caminho 
iniciado em Santiago.
Ao agradecer aos jovens presentes e 
ao enviado do Papa Francisco, o ar-
cebispo de Santiago de Compostela, 
D. Julián Barrio, lembrou a todos os 
jovens participantes na PEJ 2022 a 
Jornada Mundial da Juventude, em 

2023, para viver a “proximidade” do 
Papa Francisco.
“Com Santiago, apóstolo e peregrino, 
estamos convocados para o ano que 

vem para viver a proximidade ao após-
tolo Pedro, no seu sucessor Francisco, 
na Jornada Mundial da Juventude, em 
Lisboa”, afirmou.
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Símbolos da JMJ em Bragança
Os símbolos da Jornada Mundial da 
Juventude peregrinam neste mês de 
agosto na Diocese de Bragança-Mi-
randa. No dia das festas da cidade, 
na celebração de Nossa Senhora das 
Graças, a Cruz Peregrina e o Ícone de 
Nossa Senhora estiveram presentes na 
Catedral e depois na procissão pelas 
ruas da cidade, acompanhando todos 
os que seguiam os andores das paró-
quias do concelho.
A Eucaristia em honra de Nossa Senhora 
das Graças, padroeira de Bragança, foi 

presidida pelo bispo auxiliar de Lisboa, D. 
Américo Aguiar, presidente da Fundação 
JMJ Lisboa 2023, que presidiu também à 
procissão pelas ruas da cidade.
Em entrevista à Agência Ecclesia, o 
diretor do Secretariado Diocesano da 
Pastoral Juvenil e Vocacional, padre 
Manuel Rodrigues, que é também coor-
denador do Comité Organizador Dioce-
sano de Bragança Miranda da JMJ, a 
peregrinação dos símbolos da JMJ está 
a “superar as expectativas” e tem ge-
rado interesse crescente naqueles que 

os acolhem, seja nos meios paroquiais, 
como também no locais onde se en-
contram os jovens, em tempo de férias.
“Não tivemos o período escolar e ti-
vemos de ser criativos e aproveitar as 
praias fluviais, as piscinas, as festas 
populares. Temos muitas pessoas em 
férias, o que está a ser muito bom por-
que temos muitos emigrantes”, conta o 
padre Manuel Rodrigues, manifestan-
do o agrado com que todos se sen-
tem “convocados e convidados”, não 
só aqueles que passam o verão na re-

gião, como também os que aí habitam 
permanentemente.
O padre Manuel Rodrigues não esque-
ce que a Diocese de Bragança-Miranda 
é “muito envelhecida, com uma média 
de idades muito alta”. “Por isso, temos 
procurado passar em todos os centros 
de dia, lares de terceira idade, para dar 
a conhecer o que é a JMJ, recordar São 
João Paulo II e pedir para que rezem 
pelos netos, pelos filhos, pelos sobri-
nhos, por aqueles que têm idade de 
ser participantes da JMJ”.
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O Hino da JMJ Lisboa 2023 tem uma versão em mi-
randês, que foi cantada a primeira vez por Rui Pedro 
Fernandes, na Concatedral de Miranda do Douro, no 
fim da Eucaristia presidida por D. Américo Aguiar, 
por ocasião do acolhimento dos símbolos da JMJ 
naquela Unidade Pastoral.
“Gostei muito de cantar, em mirandês, o hino das 
JMJ Lisboa 2023. Ensaiei com o meu professor, Paulo 
Meirinhos, e também em casa com a minha família. 
E no próximo ano, claro que gostaria de ir a Lisboa 
para participar nesse grande encontro de jovens”, 
disse o cantor, natural de Miranda do Douro.
O mirandês é, desde 1999, a segunda língua oficial 
portuguesa.
“Esta letra foi muito bem traduzida, a métrica estava 
perfeita. Fizemos umas pequenas adaptações”, refe-
riu Paulo Meirinhos, da Casa da Música Mirandesa.
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TOALHA DE PRAIA
Toalha de praia sublimada 1 face.  

Dimensões:  70 X 140cm – 400grs/m².

A JMJ Lisboa 2023 marcou presença no 
MEO Sudoeste, que decorreu entre os dias 
2 e 6 de agosto.
Foram cerca de dez os voluntários do Co-
mité Organizador Diocesano (COD) de Beja 
que estiveram a animar o espaço da JMJ 
Lisboa 2023 na Zambujeira do Mar.
A experiência destes cinco dias de festival 
foi “exigente mas muito gratificante”. Para 
Francisco, Manuel e Tiago, voluntários no 
espaço da JMJ Lisboa 2023, “dar a conhe-
cer este evento aos jovens portugueses (e 
não só), e incentivá-los a participar nesta 
semana, motivou-nos ainda mais a querer 
tornar esta Jornada possível e um encon-
tro marcante para todos”. Houve “uma boa 

A JMJ Lisboa 2023 no MEO Sudoeste

Cardeal Tolentino Mendonça
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Peregrinação dos Símbolos 
na Diocese de Bragança-Miranda

31 ago A 2 set 
UP Senhora 
da Encarnação

4 set
Rebordelo, Vinhais 

O Cardeal D. José Tolentino Mendonça visitou 
a sede da JMJ no mês de agosto e testemu-
nhou o interesse de todo o mundo pela JMJ 
Lisboa 2023. “Sempre me perguntam como 
estão as coisas... E minha palavra é sempre 
de encorajamento, fazer ligação e estar ao 
serviço”, disse o responsável pelo Arquivo e a 
Biblioteca do Vaticano.
“Uma coisa tenho a certeza: vai ser um mo-
mento especial que vai marcar esta geração 
de jovens, vai ser uma festa”, disse D. José 
Tolentino Mendonça.

adesão” por parte dos festivaleiros e “foi 
uma oportunidade única de divulgar a Jor-
nada junto de quem não conhecia”.
Para Sandra Reigado, do Comité Organi-
zador Paroquial (COP) de São Teotónio, 
“o stand da JMJ Lisboa 2023 foi o lugar 
de acolhimento, empatia e de aconchego 
para muitos jovens” durante todo o festival, 
sentindo “o conforto e o olhar fraterno de 
quem os acolhia”. Presente pela vontade 
de divulgar a JMJ Lisboa 2023, ouvir outros 
jovens e adultos a partilhar experiências de 
Jornadas anteriores, Sandra Reigado não 
tem dúvida que são momentos como este 
que suscitam “ainda mais, o desejo de estar 
presente na JMJ Lisboa 2023”.

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