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Palavra do Papa
Convido a preparar-vos para a JMJ do Rio de Janeiro, meditando desde já sobre o
tema do encontro: «Ide e fazei discípulos entre as nações» (cf. Mt 28,19) (...)
Queridos amigos, estendei o olhar e vede ao vosso redor: tantos jovens perderam o
sentido da sua existência. Ide! Cristo precisa também de vós. Deixai-vos envolver
pelo seu amor, sede instrumentos desse amor imenso, para que alcance a todos,
especialmente aos «afastados» (...) Os «povos», aos quais somos enviados, não são
apenas os outros Países do mundo, mas também os diversos âmbitos de vida: as
famílias, os bairros, os ambientes de estudo ou de trabalho, os grupos de amigos e
os locais de lazer. O jubiloso anúncio do Evangelho se destina a todos os âmbitos da
nossa vida, sem exceção. (da Mensagem do Papa Bento XVI para a XXVIII JMJ, 2013)

Voz do Peregrino
Sandra Ferreiro - Rio de Janeiro 2013
Participei na JMJ em 2013, no Rio de Janeiro. Foi uma jornada bastante marcante,
(...) o facto de ter ido sozinha contribuiu para isso. Fui sozinha da nossa comunidade,
fui com outras pessoas da nossa diocese também (...), foi uma das primeiras vezes
que tive a coragem de fazer algo assim. (...) E acima de tudo, as jornadas são
desafios que nunca são inteiramente iguais. Podem ser confundidos como uma festa
muito grande, e podemos perder-nos nisso também, mas se lhe dermos um
bocadinho de tempo e de espaço são desafios que vão ao encontro de nos fazer
crescer. Uma semana, duas semanas e é curioso como tanta coisa muda. (...) O
desafio que deixava à comunidade, aquilo que é importante que nós possamos fazer
como paróquia acolhedora, é deixar claro a quem vem que eles estão seguros, que
os queremos lá e que faremos o melhor possível para o bem deles e para que eles
possam arriscar sem caírem fora de pé.

(veja e ouça na íntegra nos meios digitais)

Estamos a caminho…
Ser família de acolhimento na JMJ Lisboa 2023
Ser família de acolhimento é disponibilizar-se para acolher e alojar jovens peregrinos
da JMJ Lisboa 2023 em sua casa. Não são necessárias grandes instalações nem
comodidades, o essencial é que tenha vontade de acolher estes jovens e ser, para
eles, uma verdadeira família durante a semana da JMJ Lisboa 2023!
Ser voluntário na JMJ Lisboa 2023
Modalidades de voluntariado: a nível paroquial (aqui na Amadora) e a nível central
(em Lisboa). Para ser voluntário é importante a disponibilidade total na semana da
jornada (1 a 6 de agosto de 2023) e terá formação já no início de 2023.
Ser voluntário paroquial implica ajudar na área geográfica da paróquia da
Amadora. Ser voluntário central implica apoiar a organização em Lisboa.

Para mais informações sobre voluntariado e famílias de acolhimento,
poderá levar o panfleto respectivo que se encontra à entrada da igreja,
ou no site do COP, ou enviar um e-mail com a sua questão.

Amadora a caminho - JDJ Lisboa 2022 (Oeiras)
No passado fim-de-semana - na solenidade de Jesus
Cristo, Rei do Universo - ocorreu a Jornada Diocesana
da Juventude (JDJ). A Comunidade Juvenil da
Amadora fez-se presente com quase 40 jovens. Este e
outros momentos de preparação para a JMJ Lisboa
2023 estão disponíveis no site “Amadora a Caminho”
(https://bit.ly/AmadoraACaminho).

Agenda
[No país] Suplementos JMJ Lisboa do Jornal Voz da Verdade - https://bit.ly/JmjSuplementos
[No país] 1 de Dezembro - Entrega dos símbolos da JMJ à Diocese das Forças Armadas e
Segurança https://www.lisboa2023.org/pt/peregrinacao-dos-simbolos
[Na diocese] 2 de Dezembro, 21h30 às 7h30 - Vigília de Adoração JMJ - A noite abre os meus
olhos – Mosteiro das Irmãs Clarissas na Estrela.

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


