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A Cruz e o Ícone de Nossa Senhora, símbolos da 

Jornada Mundial da Juventude, peregrinam nas Dioceses 

da Polónia entre os dias 21 de Agosto e 1 de Setembro, 

depois de terem peregrinado em Angola de 8 de Julho a 

17 de Agosto. 

Antes de iniciar a presença nas dioceses de 

Portugal, entre Novembro de 2021 e Julho de 2023, os 

símbolos da JMJ vão peregrinar nas dioceses de 

Espanha, nos meses de Setembro e Outubro.  

O S  S Í M B O L O S  D A  J M J  
A Jornada Mundial da Juventude conta com dois símbolos que a acompanham e 

representam: a Cruz peregrina e o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani. Nos meses 

que antecedem cada JMJ, os símbolos partem em peregrinação para serem anunciadores do 

Evangelho e acompanharem os jovens, de forma especial, nas realidades em que vivem.  

No dia 22 de Novembro de 2020, na Missa da Solenidade de Cristo Rei presidida pelo 

Papa Francisco na Basílica de São Pedro, em Roma, uma delegação de jovens de Portugal 

recebeu dos jovens do Panamá, cidade que acolheu a última JMJ, os símbolos da Jornada 

Mundial da Juventude.  

A Cruz peregrina  

Com 3,8 metros de altura, a Cruz peregrina, 

construída a propósito do Ano Santo, em 1983, foi 

confiada por João Paulo II aos jovens no Domingo 

de Ramos do ano seguinte, para que fosse levada 

por todo o mundo. Desde aí, a Cruz peregrina, feita 

em madeira, iniciou uma peregrinação que já a 

levou aos cinco continentes e a quase 90 países. 

Tem sido encarada como um verdadeiro sinal de fé.  
Continua na última página 



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO 

Naquele tempo, muitos discípulos, ao ouvirem Jesus, disseram: 

«Estas palavras são duras. Quem pode escutá-las?». 

Jesus, conhecendo interiormente 

que os discípulos murmuravam por causa disso, perguntou-lhes: 

«Isto escandaliza-vos? 

E se virdes o Filho do homem  

subir para onde estava anteriormente? 

O espírito é que dá vida, a carne não serve de nada. 

As palavras que Eu vos disse são espírito e vida. 

Mas, entre vós, há alguns que não acreditam». 

Na verdade, Jesus bem sabia, desde o início, 

quais eram os que não acreditavam 

e quem era aquele que O havia de entregar. 

E acrescentou: 

«Por isso é que vos disse: 

Ninguém pode vir a Mim, se não lhe for concedido por meu Pai». 

A partir de então, muitos dos discípulos afastaram-se 

e já não andavam com Ele. 

Jesus disse aos Doze: 

«Também vós quereis ir embora?». 

Respondeu-Lhe Simão Pedro:  

«Para quem iremos, Senhor? 

Tu tens palavras de vida eterna. 

Nós acreditamos 

e sabemos que Tu és o Santo de Deus».  

1ª Leitura | Jos 24, 1-2a.15-17.18b 

«Queremos servir o Senhor, porque Ele é o nosso Deus .» 

Salmo Responsorial | Sl 33 (34) 

Saboreai e vede como o Senhor é bom. 

2ª Leitura | Ef 5, 21-32 

«É grande este mistério, em relação a Cristo e à Igreja .»  

Evangelho | Jo 6, 60-69 

«Para quem iremos, Senhor?  Tu tens palavras de vida eterna.» 
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… para a vida. 
 

 

A liturgia do 21º Domingo do Tempo Comum fala-nos de opções. Recorda-nos que a 

nossa existência pode ser gasta a perseguir valores efémeros e estéreis, ou a apostar 

nesses valores eternos que nos conduzem à vida definitiva, à realização plena. Cada 

homem e cada mulher têm, dia a dia, de fazer a sua escolha. 

Na primeira leitura, Josué convida as tribos de Israel, reunidas em Siquém, a 
escolherem entre “servir o Senhor” e servir outros deuses. O Povo escolhe claramente 
“servir o Senhor”, pois viu, na história recente da libertação do Egipto e da caminhada 
pelo deserto, como só Deus pode proporcionar ao seu Povo a vida, a liberdade, o bem-
estar e a paz. A aceitação de Deus como Deus de Israel é apresentada, não como uma 
obrigação imposta a um grupo de escravos, mas como uma opção livre, feita por pessoas 
que fizeram uma experiência de encontro com Deus e que sabem que é aí que está a sua 
realização e a sua felicidade. 

Na segunda leitura, Paulo diz aos cristãos de Éfeso que a opção por Cristo tem 
consequências também ao nível da relação familiar. Para o seguidor de Jesus, o espaço da 
relação familiar tem de ser o lugar onde se manifestam os valores de Jesus, os valores do 
Reino. Com a sua partilha de amor, com a sua união, com a sua comunhão de vida, o casal 
cristão é chamado a ser sinal e reflexo da união de Cristo com a sua Igreja. 

O Evangelho coloca diante dos nossos olhos dois grupos de discípulos, com opções 
diversas diante da proposta de Jesus. Um dos grupos, prisioneiro da lógica do mundo, tem 
como prioridade os bens materiais, o poder, a ambição e a glória; por isso, recusa a 
proposta de Jesus. Outro grupo, aberto à acção de Deus e do Espírito, está disponível para 
seguir Jesus no caminho do amor e do dom da vida; os membros deste grupo sabem que 
só Jesus tem palavras de vida eterna. É este último grupo que é proposto como modelo 
aos crentes de todos os tempos. 

Alguns não estão dispostos a renunciar aos seus próprios projectos de ambição e de 
realização humana, a embarcar com Jesus no caminho do amor e da entrega, a fazer da 
própria vida um serviço e uma partilha com os irmãos. Esse caminho parece-lhes, além de 
demasiado exigente, um caminho ilógico. Ele não força ninguém; apenas apresenta a sua 
proposta, proposta radical e exigente, e espera que o “discípulo” faça a sua opção, com 
toda a liberdade. A primeira parte da cena termina com a retirada de “muitos discípulos”.  

Confrontados com esta opção fundamental, os “Doze” definem claramente o caminho 
que querem percorrer: eles aceitam a proposta de Jesus, aceitam segui-l’O no caminho do 
amor e da entrega. Quem responde em nome do grupo é Simão Pedro: “Para quem 
iremos nós, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna”. 
 

Saborear Qual é a minha fé? Cada um de nós pode interrogar-se: posso 
sinceramente dizer a minha fé com as palavras de Pedro? Se sim, terei, 
nos próximos dias, a força de a testemunhar junto de uma pessoa que 
duvida, que procura, ou que contesta a fé cristã? Quais são os meios que 
tenho para alimentar a minha fé? 

Aos Domingos, das 9h às 10h, na Rádio Imagem (87.6 FM) o programa “DIA DO SENHOR”  
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Da Palavra… 

 

  

Segunda-feira, 23 

9:30 Exposição do Santíssimo e confissões Fornos de Algodres 

19:00 
Saída da N. Sra. da Graça da Igreja da 
Misericórdia e Missa 

Fornos de Algodres 

Terça-feira, 24  
S. Bartolomeu, Apóstolo – FESTA 

- - - - - - - - - 

Quarta-feira, 25  - - - - - - - - - 

Quinta-feira, 26  - - - - - - - - - 

Sexta-feira, 27  

S. Mónica – MO 
19:30 Eucaristia Figueiró da Granja 

Sábado, 28 

S. Agostinho, bispo e 
doutor da Igreja – MO 

18:00 Eucaristia Mata 

19.15 Eucaristia Muxagata 

Domingo, 29 
 

XXI DOMINGO 
Tempo Comum 

9:00 Eucaristia Vila Chã 
9:15 Eucaristia Sobral Pichorro 

9:50 Eucaristia Casal Vasco 
10:30 Eucaristia Maceira 

10:45 Eucaristia Infias  

11:45 
Eucaristia Fornos de Algodres 

Eucaristia Fuinhas 
14:30 Eucaristia Cortiçô 

15:30 Eucaristia Algodres 

18:00 Eucaristia Figueiró da Granja 
(Campo de Futebol) 

 

 

 

Continuação da primeira página 

O ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani  

Desde 2000 que a Cruz Peregrina conta com a companhia do 

ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani, que retracta a Virgem 

Maria com o Menino nos braços. Este ícone foi introduzido ainda 

pelo Papa João Paulo II como símbolo da presença de Maria junto 

dos jovens. Com 1,20 metros de altura e 80 centímetros de largura, o 

ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani está associado a uma 

das mais populares devoções marianas em Itália. É antiga a tradição 

de o levar, em procissão, pelas ruas de Roma, para afastar perigos e 

desgraças ou pôr fim a pestes. O ícone original encontra-se na Basílica de Santa Maria 

Maior, em Roma, e é visitado pelo Papa Francisco que ali reza e deixa um ramo de flores, 

antes e depois de cada viagem apostólica.  
In https://www.lisboa2023.org/pt/artigo/simbolos-da-jmj-a-caminho-da-polonia 

22 a 29 ago | 2 1 

Contactos dos Párocos: P.e Jorge Luís – 96 109 72 66; P.e Marco Cabral – 96 696 13 12 
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