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          De: Chefe de Núcleo – Ernesto Machado 

Para: Chefes de Agrupamento 

Assunto: JMJ – Acolhimento de Jovens no Arciprestado de Guimarães e Vizela  

Data: 30 maio 2022 

Ofício: 30/2022 JNG 

“Maria levantou-se e partiu apressadamente” Lc 1, 39 

 
Caros Chefes de Agrupamento, 
Cordeais Saudações. 
 
A Pastoral de Jovens da Diocese de Braga e do nosso Arciprestado de Guimarães e Vizela convidam todos os chefes de 
agrupamento ou alguém por ele designado a participar no Encontro JMJ, nas zonas pastorais. 
 
Neste Encontro sereis desafiados a constituir um Comité Paroquial, para o acolhimento de jovens, oriundos de diversos 
países e continentes, que virão em peregrinação para as Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ) e permanecerão connosco 
alguns dias… e confiamos, poderem ser acolhidos nas vossas paróquias! Como certamente já sabereis as JMJ serão 
acolhidas por Portugal (Lisboa2023).  
 
Este grande movimento de jovens que peregrina para se reunir com o Papa é uma excelente oportunidade para renovarmos 
a fé em Cristo e envolvermo-nos na promoção dos valores do bem comum, da partilha e da fraternidade mundial!... Sendo-
vos dirigido este convite, não deixeis de estar presentes, participando pessoalmente ou enviando um ou dois 
representantes, que entendais serem capazes de assumir o desafio. Será certamente uma oportunidade única, a partilha 
com jovens de outros países, culturas e línguas! 
 
Conto com a participação ativa e empenhada do vosso agrupamento neste grande projeto de acolhimento de jovens! 
 
Para esclarecimentos, por favor contactar:  
Email: coaguimaraes.vz@arquidiocese-braga.pt  

             Telemóvel: 925 899 917 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sempre Alerta para Servir, 

Ernesto Machado 
Chefe de Núcleo 

 

Data Dia Zona Pastoral Local Encontro 

02/06/2022 quinta-feira São Torcato São Torcato 

06/06/2022 segunda-feira Cidade Azurém (salão) 

08/06/2022 quarta-feira Ronfe Ronfe 

13/06/2022 segunda-feira Vizela S. Miguel Vizela 

14/06/2022 terça-feira Pevidém Selho S. Jorge 

20/06/2022 segunda-feira Taipas Caldelas 

21/06/2022 quarta-feira Lapinha Tabuadelo (salão) 
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