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Palavra do Papa
"Ides receber uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós e sereis minhas
testemunhas" (Act 1, 8). O fio condutor da preparação espiritual para o encontro de
Sydney é o Espírito Santo e a missão. (...) Vinde em grande número, para serdes
sinal de esperança e sustento precioso para as comunidades da Igreja na Austrália,
que estão a preparar-se para vos receber. Para os jovens do país que nos
hospedará, será uma extraordinária oportunidade de anunciar a beleza e a alegria do
Evangelho (...) Em conjunto, invocaremos o Espírito Santo, pedindo com confiança a
Deus o dom de um renovado Pentecostes para a Igreja e para a humanidade do
terceiro milénio. (da Mensagem do Papa Bento XVI para a XXIII JMJ, 2008)

Voz do Peregrino
João Leite - Sydney 2008
A Jornada Mundial da Juventude em Sydney, em 2008, foi a minha primeira Jornada.
Não fazia a mínima ideia para o que ia e foi uma surpresa brutal em vários sentidos.
Em primeiro lugar, como era em Sydney (não era assim tão próximo), fomos com o
Serviço da Juventude [do Patriarcado de Lisboa], ou seja, não [nos agrupámos] por
paróquia e logo aí comecei a sentir um ambiente que (...) nunca tinha sentido.
Depois, quando chegamos a uma [cidade] de Sydney cheia de pessoas juntas pela
mesma causa e com a mesma missão… foi brutal! Tanto que [a cidade de] Sydney,
na altura, até ofereceu vales às pessoas para saírem da cidade, para a cidade ter
capacidade suficiente para acolher todos os peregrinos. Em relação às jornadas em
si, acho que devem participar nem que seja para trazerem histórias como aquelas
que me acompanham desde 2008 (…) e devem aproveitar e ir a estas jornadas de
Lisboa, que são aqui tão perto. Boa viagem!

(veja e ouça na íntegra nos meios digitais)

Estamos a caminho…
Queremos escutar-te
Ainda não sabemos qual será a participação da cidade e da Paróquia da Amadora na
JMJ Lisboa. No entanto, temos condições para ser uma paróquia de acolhimento.
Até setembro de 2022 a ação do COP passa por dinamizar atividades periódicas e
preparar a divulgação junto da comunidade e da sociedade local para o grande
evento que vai acontecer em Portugal em 2023. É a partir desta data que se estima a
abertura das inscrições para os peregrinos. Chegarão dias em que será precisa
muita energia! Até lá, animemo-nos e estejamos atentos! Se tiveres alguma ideia ou
dúvida, informa o responsável do teu grupo ou contacta o COP!

Entrevista Rádio Renascença: Experiência de voluntariado, com o paroquiano e
chefe de equipa Nuno Campos ( https://rr.sapo.pt/noticia/292334/ )

Sabia que?...
Os terrenos junto ao rio Tejo, onde
decorrerá a JMJ 2023, já estão a ter
intervenções para este grande evento?

Quem circula no IC2, entre Lisboa e
Loures, passou a encontrar, desde o último
mês, o outdoor que assinala aquele como o
local que vai receber milhares de jovens de
todo o mundo, em agosto de 2023.

Por ler: https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2022-06/jmj-2023-jose-sa-fernandes.html

Agenda
[No país] Suplementos JMJ Lisboa do Jornal Voz da Verdade - https://bit.ly/JmjSuplementos
[No país] 31 de Julho - Entrega dos símbolos da JMJ à Diocese de Bragança-Miranda
https://www.lisboa2023.org/pt/peregrinacao-dos-simbolos

Meios de comunicação JMJ: Boletim Convívio | cop.amadora.jmj2023@gmail.com |
https://facebook.com/ParoquiaAmadora | http://www.paroquia-amadora.pt/

Caminhamos juntos,


