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Palavra do Papa
No troço de estrada que ainda nos falta para chegar a Lisboa, caminharemos juntos
com a Virgem de Nazaré, que, imediatamente depois da Anunciação, «levantou-se e
partiu apressadamente” (Lc 1, 39) para ir ajudar a prima Isabel. Comum aos três
temas [JMJ 2020, 2021 e 2022/23] é o verbo levantar-se, palavra (é bom lembrá-lo!)
que significa também «ressuscitar», «despertar para a vida» (...) Nestes últimos
tempos tão difíceis, em que a humanidade já provada pelo trauma da pandemia, é
dilacerada pelo drama da guerra, Maria reabre para todos e em particular para vós,
jovens como Ela, o caminho da proximidade e do encontro. Espero e creio
fortemente que a experiência que muitos de vós ireis viver em Lisboa, no mês de
agosto do próximo ano, representará um novo começo para vós jovens e, convosco,
para toda a humanidade. (da Mensagem do Papa Francisco para a JMJ Lisboa 2023)

Voz do Peregrino
Sandra Mourisco | Grupo de Famílias e Coordenação CJA
Sou uma das animadoras do grupo de famílias da catequese da adolescência da
comunidade juvenil da Amadora e participei na JMJ em 2016 em Cracóvia, Polónia.
Participei enquanto animadora, levámos um grupo de jovens da nossa comunidade e
foi uma experiência única, muito boa e enriquecedora. (...) As famílias são muito
importantes nas JMJ porque podem tornar-se famílias de acolhimento. Ser família de
acolhimento é uma coisa muito importante, especialmente para os peregrinos. Ir para
uma JMJ quando se é acolhido, é maravilhoso, não só porque temos uma casa onde
ficar e temos alguns miminhos (...) é uma experiência (...) que fica para o resto da
vida, criam-se laços, criam-se ligações que guardamos (...) para o resto da vida. (...)
O desafio que gostava de lançar às famílias da nossa paróquia é: avancem,
inscrevam-se, se tiverem um bocadinho de espaço e disponibilidade (...). É uma
experiência que também vai ficar marcada para o resto das vossas vidas, arrisquem
(...). (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 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?...
A JMJ 2023 não é só em Lisboa, começa uma semana antes (26 a 31 julho) com os
“Dias nas Dioceses” nas várias dioceses do nosso país. Durante esses dias, os
participantes podem ficar a conhecer melhor a região que os acolhe, bem como a
Igreja local e as suas especificidades. São como um caminho de preparação para os
peregrinos e, para a comunidade anfitriã, uma vivência dos dias da Jornada.

Agenda
[No país] Suplementos JMJ Lisboa do Jornal Voz da Verdade - https://bit.ly/JmjSuplementos
[No país] 31 de Janeiro - Entrega dos símbolos da JMJ à Diocese de Braga
https://www.lisboa2023.org/pt/peregrinacao-dos-simbolos
[Na diocese] 20 de Janeiro, às 21h30 - Vigília Ecuménica Jovem, Igreja do Campo Grande
[Na vigararia] 21 de Janeiro, 15h  - 24 Horas de Oração [pela JMJ], Igreja de Alfragide
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