
Três anos depois da indicação de 
Lisboa para local da próxima Jorna-
da Mundial da Juventude, temos an-
tes de mais de agradecer ao Papa 
Francisco por ter feito tal escolha. 
O grande aplauso que coroou o 
anúncio, quando foi feito no final da 
Jornada do Panamá, em janeiro de 
2019, ainda ecoa nos que o ouvimos 
como incentivo à grande realização 
já em curso.
Neste momento já está completo e 
ativo o quadro geral da preparação 
da JMJ Lisboa 2023. Das paróquias 
às vigararias, das vigararias às 
dioceses e de todas estas ao COL, 

Três anos depois 
e ano e meio pela frente!

são milhares de jovens os que pelo 
país inteiro se integram ativamente, 
neste caminho também ele sinodal. 
Como Maria, também partimos já e 
apressadamente para o grande en-
contro que faremos.  
O que se passa mensalmente em 
cada dia 23, comunidade a comu-
nidade, o que vai acontecendo com 
a passagem da Cruz e do Ícone de 
Nossa Senhora pelas dioceses, a di-
namização da pastoral juvenil que 
tudo isto incentiva, tudo isto e muito 
mais é a JMJ em ação.
A próxima instalação da sede da 
JMJ em instalações amplas e mais 

propícias ao encontro de organiza-
dores e voluntários, a colaboração 
mais intensa dos organismos au-
tárquicos e públicos e a crescente 
informação sobre o que se faz e 
planeia para o próximo ano e meio, 
tudo vai fazendo da Jornada um 
grande motivo e incentivo para os 
jovens de aquém e além-fronteiras.
O hino já é cantado em muitas lín-
guas nos vários continentes. As no-
tícias circulam crescentemente nos 
media e nas redes. Como tudo o que 
é autenticamente cristão, a oração 
intensifica-se e garante que a JMJ 
será realmente o que Deus quer. Os 

padroeiros, tanto os geralmente co-
nhecidos, como os que nasceram 
em Lisboa e subiram aos altares, 
estão realmente connosco e garan-
tem que é possível fazer desses dias 
de agosto de 2023 a grande ocasião 
de encontro e relançamento evan-
gélico da juventude mundial.
Prossigamos pois, criando o futuro!

Convosco, 
♱ Manuel Clemente,  
Cardeal-Patriarca de Lisboa

ESTAMOS A CAMINHO
30

JAN
2022

R
IC

A
R

D
O

 P
E

R
N

A
/F

A
M

IÍ
L

IA
 C

R
IS

T
Ã



02 0330 JAN 2022ESTAMOS A CAMINHO

JMJ Lisboa 2023

Apressadamente... 
até agosto de 2023
Passados três anos desde o anúncio da cidade de Lisboa como sede da próxima Jornada Mundial da Juventude, milhares de jovens 
já se encontram a preparar com dedicação e “apressadamente” este encontro que trará, a Portugal, em agosto de 2023, outros 
jovens de todo o mundo. Recorde os principais momentos do caminho percorrido até agora.

ANÚNCIO
Portugal foi anunciado como o país que receberá a próxima Jornada Mundial 
da Juventude (JMJ). O anúncio foi feito no final da Missa de envio da JMJ Pa-
namá 2019, com o Papa Francisco. No regresso a Lisboa, o Cardeal-Patriarca 
garantiu que esta JMJ será “uma Jornada dos jovens para os jovens”. Por 
estes dias, também foi apresentado o Parque Tejo, junto ao Mar da Palha, em 
Lisboa, como o local dos eventos centrais.27
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Tema
‘Maria levantou-se e partiu apressadamente’ 
(Lc 1, 39) foi o tema escolhido pelo Papa Fran-
cisco para a Jornada Mundial da Juventude, 
em Lisboa, dando assim continuidade à di-
mensão mariana como proposta de caminha-
da espiritual para os jovens. 25
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Sede do COL
O Cardeal-Patriarca benzeu, na data do ani-
versário da Dedicação da Sé de Lisboa, a sede 
do Comité Organizador Local (COL) da Jornada 
Mundial da Juventude, situada no Mosteiro de 
São Vicente de Fora.

Adiamento
Devido à pandemia do novo coronavírus, o Papa Francisco adiou, para 
agosto de 2023, a realização da JMJ em Lisboa. “A necessidade de con-
centrar esforços e recursos no apoio aos mais fragilizados” levaram o 
Santo Padre a tomar esta decisão.

2020

Logotipo
A jovem designer Beatriz Roque Antunes venceu o concurso 
para o logo da JMJ Lisboa 2023. A Cruz de Cristo, atraves-
sada por um caminho, onde surge o Espírito Santo, o Terço 
e o rosto de Maria, são os elementos centrais, num logotipo 
marcado ainda pelas cores da bandeira de Portugal.

Nossa Senhora 
da Visitação,
que partistes 
apressadamente
para a montanha 
ao encontro de Isabel,
fazei-nos partir também 
ao encontro de tantos 
que nos esperam 
para lhes levarmos 
o Evangelho vivo:
Jesus Cristo, vosso Filho 
e nosso Senhor!

Iremos apressadamente,
sem distração nem demora,
antes com prontidão 
e alegria.
Iremos serenamente,
pois quem leva Cristo 
leva a paz, e o bem-fazer 
é o melhor bem-estar.
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Nossa Senhora 
da Visitação, 
com a vossa inspiração,
esta Jornada Mundial 
da Juventude 
será a celebração mútua
do Cristo que levamos, 
como Vós outrora.

Fazei que ela seja 
ocasião de 
testemunho e partilha, 
convivência e ação de graças,
procurando cada um
o outro 
que sempre espera.

Convosco 
continuaremos este 
caminho de encontro, 
para que o nosso mundo 
se reencontre também, 
na fraternidade, 
na justiça e na paz.

Ajudai-nos,
Nossa Senhora da Visitação,
a levar Cristo a todos,
obedecendo ao Pai,
no amor do Espírito!
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Oração oficial
A oração oficial da JMJ Lisboa 2023 foi apre-
sentada no dia 21 de novembro, memória da 
Apresentação de Nossa Senhora. “Iremos 
apressadamente / sem distração nem de-
mora / antes com prontidão e alegria”, lê-
-se na oração.

Símbolos
No dia da Solenidade de 
Cristo Rei, o Papa Francis-
co entregou os símbolos 
da JMJ (a Cruz peregrina e 
o Ícone de Nossa Senhora) 
a uma delegação de jovens 
portugueses, na Basílica 
de São Pedro, no Vaticano. 

‘Faz Missão’
O início do Advento ficou marcado pela iniciativa ‘Faz 
Missão’, onde os jovens foram desafiados, onde estives-
sem, a fazer missão, dando “expressão ao tema pro-
posto pelo Papa Francisco para a JMJ Lisboa 2023”. Os 
jovens de todo o país “aderiram” ao desafio.
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Hino
‘Há pressa no ar’ é o título do hino oficial da 
JMJ Lisboa 2023 e foi inspirado no tema da 
Jornada. A letra da canção vencedora do 
concurso é da autoria do padre João Paulo 
Vaz, da Diocese de Coimbra, a música de Pe-
dro Ferreira e os arranjos de Carlos Garcia.

Peregrinação
A Cruz e o Ícone de Nossa Senhora ‘Salus Populi Romani’, símbolos 
da Jornada Mundial da Juventude que estavam na Sé de Lisboa, 
iniciaram a peregrinação fora de Portugal, passando por Angola, 
Espanha e Polónia. 

Papa Francisco
O Papa Francisco recebeu o logotipo e o 
terço da JMJ Lisboa 2023. A oferta foi feita 
pelo presidente da Fundação JMJ Lisboa 
2023, D. Américo Aguiar, durante uma au-
diência, no Vaticano.

Data
O COL da JMJ Lisboa 2023 
anunciou a semana en-
tre 1 e 6 de agosto para 
a realização do encontro 
que vai contar, em Lisboa, 
com a presença do Papa 
Francisco e dos jovens de 
todo o mundo.

Terços
Disponíveis em três versões, os 
terços oficiais da JMJ Lisboa 2023 
foram apresentados como “um 
convite à oração”. Duas versões 
são em madeira e outra usa o 
plástico reciclado como matéria-
-prima, assumindo assim a preo-
cupação ambiental.

Artigos oficiais
Os artigos oficiais da JMJ Lisboa 2023 começaram a ser 
vendidos, através do site https://store-eu.lisboa2023.org, 
em 27 países da Europa. Para além dos terços, t-shirts, 
sweats e bonés, juntaram-se outros produtos que apos-
tam na sustentabilidade dos materiais.

Símbolos pelo país
A Diocese do Algarve foi a primeira diocese portu-
guesa a receber os símbolos da JMJ, seguindo-se 
as dioceses de Beja, durante o mês de dezembro, e 
Évora, até ao final deste mês de janeiro.

2021
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