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Palavra do Papa
É com profunda alegria que espero cada um de vós pessoalmente: Cristo quer
tornar-vos firmes na fé através da Igreja. A opção de crer em Cristo e de O seguir
não é fácil (...) Amados jovens, a Igreja conta convosco! Precisa da vossa fé viva, da
vossa caridade e do dinamismo da vossa esperança. A vossa presença renova a
Igreja, rejuvenesce-a e confere-lhe renovado impulso. (...) A Virgem Maria
acompanhe este caminho de preparação. Ela, ao anúncio do Anjo, acolheu com fé a
Palavra de Deus; com fé consentiu a obra que Deus estava a realizar nela.
Pronunciando o seu «fiat», o seu «sim», recebeu o dom de uma caridade imensa,
que a levou a doar-se totalmente a Deus. (da Mensagem do Papa Bento XVI para a XXVI
JMJ, 2011)

Voz do Peregrino
Nuno Campos - Madrid 2011
Participei na JMJ, de 2011, que decorreu em Madrid (…) com uma característica
muito particular: eu fui voluntário [internacional] e estive do “lado de dentro” da
Jornada: ou seja, fui a Madrid como peregrino só que com uma responsabilidade
[acrescida]. (…) Fiquei com a tarefa de ser motorista de uma equipa.(…) Na JMJ dá
um gozo particular olhar para o outro lado da rua e ver dezenas, centenas, milhares
de pessoas que acreditam no mesmo. É um sentimento muito reconfortante! Para a
JMJ fui sozinho, uma semana antes, e estive hospedado com todos os outros 5 mil
voluntários internacionais num enorme pavilhão. Foi uma experiência
“multilinguística” de Cristãos de todo o Mundo (…) e, efetivamente, mudou na minha
vida até a forma de acreditar em Jesus Cristo porque foi uma confirmação muito
grande de que somos muitos pelo mundo fora…Desafio-vos a envolverem-se um
pouco mais na Jornada Mundial da Juventude em 2023 [na qual] eu serei chefe de
equipa de voluntários(...) e estarei cá para ajudar! (veja e ouça na íntegra nos meios
digitais)

Estamos a caminho…
Encontro Preparatório Internacional (para a JMJ Lisboa 2023)
O Comité Organizador Local (COL) da JMJ 2023, promoveu um encontro em Fátima
entre os dias 17 e 19 de Outubro. Este encontro reuniu várias equipas,
representantes episcopais e pastoral juvenil de todo o mundo, movimentos e
congregações. Teve como objectivo preparar a próxima JMJ, recolhendo
experiências de jornadas anteriores, opiniões e ideias para a JMJ Lisboa em 2023.
Neste encontro foram revelados os pacotes de inscrição de peregrinos e voluntários
para a JMJ Lisboa 2023, que vão dos 50€ aos 235€, dependendo da modalidade
(tempo da estadia, alojamento e alimentação). https://lisboa2023.org/pt/pacotes-peregrino/

Sabia que?...
No penúltimo dia da JMJ Madrid 2011, dois milhões de
jovens esperavam o papa Bento XVI, depois de um dia
de intenso calor, no aeródromo de Cuatro Vientos.
Nessa noite, de vigília, a chuva e vento forte
interromperam o discurso do papa por alguns minutos.
Quando o tempo acalmou, disse aos jovens: “Obrigado por essa alegria e
resistência. A nossa força é maior que a chuva. (...) Muito obrigado pelo maravilhoso
exemplo que destes.”.

Agenda
[No mundo] 20 a 23 de Outubro - Corrida WYD Global Race
[No país] Suplementos JMJ Lisboa do Jornal Voz da Verdade - https://bit.ly/JmjSuplementos
[No país] 31 de Outubro - Entrega dos símbolos da JMJ à Diocese de Setúbal
https://www.lisboa2023.org/pt/peregrinacao-dos-simbolos
[Na diocese] 22 de Outubro às 10h00 - Corrida WYD Global Race Lisboa (Braço de Prata -
Parque Tejo) Inscrição: https://forms.office.com/r/Xty0XwfPPt
[Na diocese] 4 de Novembro, 21h30 às 7h30 - Vigília de Adoração JMJ - A noite abre os meus
olhos – Mosteiro das Irmãs Clarissas na Estrela
[Na diocese] 19 a 20 de Novembro - Jornada Diocesana da Juventude (JDJ) Oeiras 2022
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