
 

 

A CAMINHO DAS JORNADAS MUNDIAIS DA JUVENTUDE 

Os jovens do mundo inteiro estão convocados, pelo Papa Francisco, a realizar 

mais uma Jornada Mundial. Desta Vez em Lisboa. Espera-se receber de 1 a 6 

de Agosto de 2023 mais de um milhão de Jovens de Todo o mundo na Cidade 

de Lisboa. 

A Jornada Mundial da Juventude é um evento religioso instituído pelo Papa 
João Paulo II em 20 de dezembro de 1985, que reúne milhões de católicos de 
todo o mundo, sobretudo jovens. Com duração de cerca de uma semana, 
promove eventos da Igreja Católica para os jovens e com os jovens. Na semana 
antecedente – chamada de pré-jornada, jovens de todo o mundo espalham-se 
pelas Dioceses do Pais que acolhe a Jornada Mundial. 

Este evento reúne milhares de jovens para celebrar e aprender sobre a fé 
católica, para conhecer melhor a doutrina católica e para construir pontes de 
amizade e esperança entre continentes, povos e culturas, além de compartilhar 
entre si a vivência da espiritualidade. 

A próxima JMJ é da Responsabilidade dos Jovens e da Igreja em Portugal. Vai 
ter lugar em Lisboa de 1 a 6 de agosto de 2023. Na semana antecedente, a “pré-
jornada” realiza-se de 26 a 31 de julho e provavelmente Albergaria irá acolher 
um grupo de jovens estrangeiros. 

Deste modo, podemos dizer: Agora é a nossa Vez – “Somos mar de Alegria” 

“SOMOS MAR DE ALEGRIA” – Este é o lema que vem norteando o caminho 

para a Jornada Mundial da Juventude na Diocese de Aveiro. Esta, situada à beira 

Mar tem na zona mais litoral vários canais de água doce – A Ria. O facto de 

querermos ser um MAR é sinónimo de querermos ser muitos com a consciência 

de que estamos todos a Caminho. A Caminho de conhecer melhor a Jesus 

Cristo. Este Caminho faz-se com a Alegria que deve caracterizar o ser jovem. A 

JMJ é o momento oportuno de com alegria fazermos em conjunto este caminho. 

A JMJ é acompanhada por dois símbolos: A CRUZ DO ANO SANTO e o ÍCONE 

DA VIRGEM PROTETORA DO POVO ROMANO. Durante o decorrer da Jornada 

Mundial da Juventude estes dois Símbolos estão presentes no local dos atos 

centrais. Durante o período de preparação peregrinam pelo país organizador. 

Neste momento estes símbolos já percorreram uma boa parte de Portugal. Os 

Símbolos transmitem às sucessivas gerações de jovens cristãos o verdadeiro 

sentido da JMJ: conhecer profundamente Cristo e entregar a nossa vida à Mãe 

de Deus – Maria. Estes Símbolos estarão na nossa Diocese de Aveiro durante o 
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Mês de Março de 2023. Como disse aos Jovens o Papa João Paulo II: “Queridos 

Jovens, Confio-vos a Cruz de Cristo! Carreguem-na pelo mundo para ser 

símbolo do amor de Cristo pela humanidade e anunciai a todos que só na morte 

e ressurreição de Cristo é que podemos encontrar a Salvação e a redenção.” 

É com este espírito que a Paróquia de Albergaria se está a preparar e a 

organizar, através de um Grupo Coordenador Paroquial (COP- Albergaria-a-

Velha), presidido pelo seu Pároco, o Pe. Manuel Dinis, com vista à realização 

das Pré Jornadas e das Jornadas. 

Os grupos da catequese sistemática do 9º, 10º e 11º anos já vêm fazendo uma 

preparação com um guião próprio chamado “Say Yes”, agora um outro grupo dos 

já crismados e outros que se queiram juntar começa também a fazer este 

caminho. 

Um primeiro marco deste caminho foi a realização de uma Vigília de 

Apresentação das Jornadas Mundiais da Juventude, ocorrida na Igreja Matriz de 

Albergaria no passado dia 30 de Setembro. Este foi certamente um marco 

importante para os jovens e adultos que participaram. Foi possível apresentar o 

que são estas jornadas e ouvir testemunhos de pessoas que participaram em 

Jornadas anteriores, tais como Santiago de Compostela, Paris e Roma. 

Vimos ao teu encontro para te fazer um desafio / convite. 
O momento é para te desafiar e não para te questionar. 
Como já deves ter ouvido dizer vai realizar-se em Portugal a JORNADA 

MUNDIAL DA JUVENTUDE em Julho e Agosto de 2023. 

Estamos a dinamizar a nossa paróquia para este evento. Não somente para a 
sua participação, mas também para a sua vivência prévia em Albergaria. Junta-
te a nós. Contacta os serviços da Paróquia diretamente ou através do email: 
jmj@paroquiadealbergaria.pt 
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