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CNE 
CIRCULAR N.º 48/2022 

DE: Assistente de Núcleo  
 

PARA: Agrupamentos do Núcleo de S. Miguel 
2022-06-12 

 

ASSUNTO: Símbolos das Jornadas Mundiais da Juventude – convite 

Os Símbolos da Jornada Mundial da Juventude (Cruz e ícone de Nossa Senhora) 
estão em peregrinação pela nossa Diocese desde o passado dia 26 de maio, chegan-
do à nossa ilha no próximo dia 15 e encerrando essa peregrinação no dia 26 deste 
mês. 

Queremos encerrar a peregrinação dos Símbolos JMJ à nossa Diocese e à nossa ilha 
com uma grande celebração no Domingo, dia 26 de junho. 

Assim, no Domingo, dia 26, haverá pelas 16h, uma grande concentração de jovens 
na rotunda da Autonomia (junto à Av. Príncipe do Mónaco), seguindo-se o 
acolhimento dos Símbolos naquela Rotunda de onde partirá, pela rua de Lisboa, 
uma procissão com os mesmos até ao Santuário do Senhor Santo Cristo onde, 
pelas 17h, haverá uma grande Eucaristia de ação de graças no adro do Santuário 
do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Aquelas celebrações serão presididas por D. 
Américo Aguiar, Bispo Auxiliar de Lisboa e responsável máximo, em Portugal, pela 
organização da Jornada Mundial da Juventude – Lisboa 2023. 

Assim, a Pastoral Juvenil de São Miguel e o COD-Angra (Comité Organizador 
Diocesano – Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023), convidam todos os 
agrupamentos do Núcleo de S. Miguel a participarem naquelas celebrações não 
só com a sua Bandeira como também com os seus bombos/tarolas. Desejamos 
que sejam os escuteiros a animarem a Procissão com as suas charangas. 

Queremos que aquela celebração seja, não só, o culminar da peregrinação dos 
Símbolos da JMJ à nossa ilha e Diocese, mas também um grande encontro dos jovens 
de S. Miguel e o início da preparação para a próxima Jornada Mundial da Juventude. 

Para que passamos preparar a nossa formatura e ensaiar o toque da charanga, a con-
centração dos escuteiros, com farda de gala, será no estacionamento da empresa 
Pneu Melo, junto à bomba de gasolina da GALP, na referida avenida, às 15:30.  

Esperamos poder contar com a participação, alegria e dinamismo de todos os 
agrupamentos da ilha de São Miguel. 

O Assistente de Núcleo 

 
Norberto Brum, Pe. 


