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CNE CIRCULAR N.º 28/2022 
 

DE: Assistente de Núcleo  
 
PARA: Agrupamentos do Núcleo de S. Miguel 

2022-04-10 
 
ASSUNTO: Informação diocesana 
A pedido do COD-Angra (Comité Organizador Diocesano) apresenta-se “o ponto de 
situação do que à caminhada rumo à JMJ — Jornada Mundial da Juventude Lisboa 
2023 — diz respeito, bem como recordar outras iniciativas a decorrer e agendadas: 

Apresentação da JMJ 2023 

O Serviço Diocesano da Pastoral Juvenil dos Açores e o Comité Organizador 
Diocesano de Angra (COD) da Jornada Mundial de Juventude (JMJ) Lisboa 2023 tem 
levado aos jovens dos Açores informações sobre a JMJ que irá reunir de 1 a 6 de 
Agosto de 2023, em Lisboa, milhares de jovens de todo o mundo. 

Neste sentido, e já depois da passagem por várias ouvidorias da ilha de São Miguel, 
amanhã, 1 de Abril, será a vez dos jovens de Ponta Delgada receberem a equipa do 
COD de Angra, nos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada, às 20h30. 

Para aqueles que não poderão estar presentes nestas apresentações presenciais está 
ainda agendada uma apresentação da JMJ 2023 online que se realizará no próximo 
dia 4 de Abril às 20h00 aberto à participação de todos os jovens da Diocese de Angra. 

Poderão aceder ao evento, via zoom, através do seguinte link: 

https://us06web.zoom.us/j/88951235915... 

ID da reunião: 889 5123 5915 

Senha de acesso: 640526 

Via-Sacra com Jovens 

A Pastoral Juvenil de São Miguel e o COD-Angra (Comité Organizador Diocesano – 
Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023), realiza no Domingo de Ramos, dia 10 de 
Abril, pelas 15h00, no Campo de São Francisco, em Ponta Delgada, ilha de São 
Miguel, uma Via-Sacra com Jovens. 

Esta Via-sacra será presidida pelo Núncio Apostólico em Portugal, D. Ivo Scapolo, 
embaixador da Santa Sé em Portugal.  

Esta Via-sacra terá uma configuração diferente das habituais, pois é nossa 
preocupação encarnar os passos de Jesus nos passos dos jovens do nosso tempo. 

Após a Via-sacra, o Núncio Apostólico quer ter um encontro breve com todos os 
jovens, encontro que decorrerá na Igreja de São José. 
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Assim, vimos convidar todos os jovens, párocos, ouvidores, delegados e coordenado-
res dos movimentos e grupos de jovens a participarem nesta Via-sacra e no encontro 
com o Núncio Apostólico, o representante do Papa Francisco em Portugal. 

"Dias nas Dioceses" vai decorrer de 26 a 31 de Julho 2023 

Os "Dias nas Dioceses", que irão decorrer entre 26 e 31 de Julho de 2023, são um 
caminho de preparação para os participantes que vão chegar mais cedo e para as 
comunidades que os vão acolher. 

O objectivo é que os jovens tenham “uma experiência eclesial de partilha de fé, do ser 
Igreja nas comunidades de acolhimento nos dias anteriores à JMJ Lisboa”. 

A iniciativa vai decorrer em 17 dioceses: Algarve, Angra, Aveiro, Beja, Braga, Bragança-
Miranda, Coimbra, Évora, Funchal, Guarda, Lamego, Leiria-Fátima, Portalegre-Castelo 
Branco, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu. Em cada uma haverá propostas 
criativas relacionadas com a sua identidade religiosa e cultural. Os diversos movimen-
tos juvenis como parte da Igreja e das dinâmicas diocesanas, também são chamados 
a estar presentes e a dar o seu contributo, nesta experiência de acolhimento e partilha. 

Toda a informação sobre os ‘Dias nas Dioceses’ pode ser pedida aos Comités Organi-
zadores Diocesanos, ou através do endereço electrónico: dndcodangra@gmail.com 

O COD-Angra irá disponibilizar, em breve, um formulário de inscrição para as famílias 
que desejam acolher os jovens estrangeiros. 

Símbolos da JMJ estarão nos Açores já no próximo mês de Junho 

A cruz e o ícone mariano da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023 vai 
regressar aos Açores 12 anos depois de ter estado na Diocese de Angra, sendo que a 
chegada está prevista para o próximo mês de Junho. 

A cruz e o ícone mariano chegarão à Diocese de Angra (provenientes do arquipélago 
vizinho da Madeira) a 1 de Junho permanecendo nos Açores até 28 de Junho. 

Oportunamente iremos divulgar o programa da deslocação dos símbolos na Diocese 
de Angra, não tendo sido ainda possível, uma vez que há datas e pormenores 
logísticos ainda por estabelecer e clarificar. 

Estamos a trabalhar para, o quanto antes, poder partilhar convosco o périplo dos 
símbolos nas ilhas dos Açores. 

Contactos com o COD-Angra 

Lembramos que todos os contactos que tenham a ver com a Jornada Mundial da 
Juventude sejam feitos através do e-mail: angra@lisboa2023.org 
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Reiteramos, enquanto Comité Diocesano JMJ 2023, a nossa total disponibilidade e 
serviço naquilo que nos for solicitado. 

 

Sem mais, queiram receber um forte abraço de muita estima e amizade, implorando 
para todos as bênçãos e graças do nosso Bom Deus.” 

 

 

O Assistente de Núcleo 
 
 
 

Norberto Brum, Pe. 
  


