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Palavra do Papa
Queremos deixar-nos inspirar pelas palavras: «Felizes os misericordiosos, porque alcançarão
misericórdia»(Mt 5, 7). Queridos jovens, Jesus misericordioso, representado na imagem
venerada pelo povo de Deus no santuário de Cracóvia a Ele dedicado, espera-vos. (...) Não
tenhais medo de fixar os seus olhos cheios de amor infinito por vós e deixai-vos alcançar pelo
seu olhar misericordioso, pronto a perdoar todos os vossos pecados, um olhar capaz de mudar
a vossa vida e curar as feridas da vossa alma, um olhar que sacia a sede profunda que habita
nos vossos corações jovens: sede de amor, de paz, de alegria e de verdadeira felicidade. (...)
Levai a chama do amor misericordioso de Cristo – de que falava São João Paulo II – aos
ambientes da vossa vida diária e até aos confins da terra. (da Mensagem do Papa Francisco
para a XXXII JMJ, 2016)

Voz do Peregrino
Daniela - Cracóvia 2016
O meu nome é Daniela e sou animadora de um grupo de 7º Catecismo da nossa paróquia.
Participei na JMJ, em Cracóvia, em 2016, a segunda Jornada em que pude participar. Esta
jornada foi um bocadinho diferente daquela em que já tinha participado (...) [e] a experiência
foi totalmente nova, uma vez que tivemos a bênção de poder ficar em casas de famílias de
acolhimento (...) Lembro-me com nostalgia do primeiro encontro e da primeira oração que
fizemos: eles em polaco e nós em português, (...) de termos sido recebidos pela família com
muito entusiasmo, de nos terem cedido o quarto das miúdas,(...) do facto de, todos os dias
quando chegávamos a casa, a nossa “mãe polaca” ter sempre uma refeição quente para nós.
Lembro-me também com muita saudade dos pequenos-almoços às seis da manhã que ela
deixava preparados, mesmo antes de sair para ir trabalhar. E (...) da despedida, entre sorrisos
e lágrimas (...) Aquilo que mais me marcou nesta jornada foi o acolhimento (...) O desafio que
deixo é o de acolhermos bem estes jovens que virão. Saber acolher é estarmos disponíveis
para ouvi-los, para falarmos com eles, para ajudá-los em tudo aquilo que precisarem, naquilo
que precisarem, para que nesta Jornada de Lisboa, em 2023, sejamos os braços de quem
abraça, o sorriso de quem sorri e o rosto de quem vive o Evangelho à maneira de Jesus
Cristo! (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
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 peregrino na JMJ Lisboa 2023
Pode também viver a JMJ Lisboa, inscrevendo-se como peregrino (entre os 14 e os
30 anos) e participando nas catequeses, no festival da juventude e nas celebrações
com o Papa.

Para mais informações sobre voluntariado e famílias de acolhimento, poderá
levar o panfleto que se encontra à entrada da igreja, consultar o site do COP, ou
enviar um e-mail com a sua questão.
Se está interessado em participar como peregrino, contacte a Comunidade
Juvenil da Amadora (e-mail: coordenacao.cja@gmail.com) e junte-se ao grupo
que se está a preparar para viver a JMJ desta forma!

Sabia que?...
São João Paulo II, que foi arcebispo de Cracóvia, é o grande responsável pela
fundação, difusão e sucesso da JMJ? Foi ele que deu início ao sonho de
encontrar-se com jovens de todo o mundo, a partir do encontro com eles realizado no
âmbito das comemorações do Ano Santo da Redenção (1983-1984).

Agenda
[No país] Suplementos JMJ Lisboa do Jornal Voz da Verdade - https://bit.ly/JmjSuplementos
[No país] 29 Dezembro - Entrega dos símbolos da JMJ à Diocese de Viana do Castelo
https://www.lisboa2023.org/pt/peregrinacao-dos-simbolos
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