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COD
Comité Organizador Diocesano

COV
Comité Organizador Vicarial

COP
Comité Organizador Paroquial

Área Pastoral

Área Logística

ITINERÁRIO DE PREPARAÇÃO JMJ
• 2020 (5 de abril)
Jovem, eu te digo, levanta-te! (Lc 7,14)

• 2021 (28 de março)
Levanta-te! Eu te constituo testemunha do que viste! (At 26,16)

• 2022 
Maria levantou-se e partiu apressadamente! (Lc 1,39)

• Uma equipa paroquial ou interparoquial
• Identificar claramente 1 coordenador que faça ligação ao COV;
• Diferentes movimentos e grupos ou um grupo específico (ex.: Jovens, CNE, 

Acólitos, etc.)
• Levantamento de famílias e locais para alojamento;
• Levantamento de locais para atividades; transportes locais; pontos de 

distribuição de material/alimentos…
• Sensibilização e promoção das JMJ junto das comunidades. 

• Composto pelos coordenadores paroquiais ou interparoquiais
• Identificar claramente 1 coordenador que faça ligação entre COD e COP;
• Levantamento de espaços para Pré-Jornadas; 
• Dinamizar atividades específicas durante a peregrinação dos símbolos;
• Pode substituir os COP em algumas realidades locais caso seja necessário.
• Conhecer bem a realidade local vicarial;
• Organizar atividades pastorais de preparação em conjunto com o COD/P.

• Interlocutor entre COL e COV, movimentos juvenis, etc.;
• Programa de preparação pastoral e espiritual das JMJ 2022; 
• Peregrinação dos Símbolos; 
• Coordenar e preparar Pré-jornadas (espaços, patrocínios, etc.) e/ou 

atividades durante as JMJ (catequeses por línguas, etc.);
• Promover concurso de logotipo, hino e outros símbolos/materiais;
• Promover e coordenar a participação da diocese nos atos centrais das JMJ;
• Visita às vigararias para esclarecimentos e atividades de preparação.

PERFIL DOS 
COORDENADORES 

COV E COP

• Jovens
• Boa articulação com 

comunidade
• Capacidade de liderança
• Capacidade de comunicação 
• Trabalho de equipa
• Domínio de informática
• Conhecedores da realidade 

local
• Domínio do inglês ou espanhol
• Compromisso e 

responsabilidade a 
médio/longo prazo

NOTAS

• A Identificação de 
Responsáveis Vicariais, 
Paroquiais ou de Movimentos 
(para COP e COV) ficam a 
cargo dos Párocos ou 
Assistentes Espirituais

• Devemos pensar estas 
funções de forma a garantir a 
continuidade desta rede, o 
envolvimento futuro dos seus 
responsáveis e de que forma 
podemos aproveitar as JMJ 
para rejuvenescer as nossas 
Paróquias, entusiasmando os 
jovens


