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O Papa foi o primeiro peregrino a fazer a sua 
inscrição para participar na Jornada Mundial da 
Juventude (JMJ) Lisboa 2023. Após a oração do-
minical do ângelus, na Praça de São Pedro, no dia 
23 de outubro, Francisco abriu, assim, as inscri-
ções para a Jornada Mundial da Juventude que 
vai acontecer em agosto de 2013.

“Caros jovens, convido-vos a inscreverem-se nes-
te encontro, no qual, depois de um longo período 
de isolamento social, voltamos a ter a alegria do 
abraço fraterno entre todos os povos e todas as 
gerações, do qual tanto tínhamos tantas sauda-
des”, afirmou o Papa na ocasião.
O anúncio do Papa, na janela do Palácio Apostó-

“Este é o momento em que 
eu testemunho em nome dos 
jovens portugueses a nossa 
comunhão com Deus e com 
a Igreja através do represen-
tante de Cristo na Terra que é 
o Papa Francisco. Cristo está 
vivo e continua a amar a sua 
igreja, através dos Papas, 
através dos jovens e é por isso 
que as jornadas são muito 
importantes neste momento 
porque mostram uma igreja 
viva, Cristo está vivo em nós, 
naqueles que o transportam 
e o levam por todo o mundo, 
é este o convite de hoje, levar 
Jesus através das jornadas.” 
(Maria de Assis Libório)

“Sem dúvida que foi 
com muita alegria e 
surpresa que acei-
tei esta oportunidade 
única. É um privilégio 
enorme poder estar 
presente aqui neste 
dia tão importante. 
Já agora não poderei 
deixar de fazer o con-
vite a todos os jovens 
para se inscreverem 
nas Jornadas Mundiais 
da Juventude, porque 
são estas experiências 
que nos fazem crescer e 
abrir os nossos horizon-
tes” (Diana Lourenço 
Gonçalves)

lico, foi acompanhado por duas jovens portugue-
sas estudantes do programa Erasmus em Roma: 
Maria de Assis Libório, natural de Lisboa e estu-
dante de arquitetura, e Diana Lourenço Gonçal-
ves, natural de Braga e estudante de medicina, 
ambas na Universidade La Sapienza.
FOTOS: VaticanMedia

Começaram as inscrições 
para JMJ Lisboa 2023
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Presidente da República já se 
inscreveu na JMJ Lisboa 2023
O Presidente da República, Marce-
lo Rebelo de Sousa, visitou a sede 
do Comité Organizador Local (COL) 
da Jornada Mundial da Juventude 
(JMJ) Lisboa 2023, tendo submeti-
do a sua inscrição como peregrino.
Marcelo Rebelo de Sousa foi rece-
bido por D. Américo Aguiar, Pre-
sidente da Fundação JMJ Lisboa 
2023, pelo secretário executivo 
Duarte Ricciardi e pelos jovens que 
estão a trabalhar na organização 
da JMJ Lisboa 2023. À chegada, 
o Presidente destacou que é uma 
honra para Portugal receber este 
“encontro da juventude de todo o 
mundo”. Marcelo não tem dúvidas 
que a JMJ Lisboa 2023 “vai ser o 
maior encontro coletivo jamais 
existente em Portugal”.
O Presidente da República apro-
veitou esta visita presencial para 
fazer a sua inscrição enquanto 
peregrino na plataforma oficial 
de inscrições. Depois de submeter 
a sua inscrição, Marcelo deixou o 
convite a todos: “juntem-se. Mar-
quem esta semana no vosso ca-
lendário e avancem”. 
Marcelo Rebelo de Sousa visitou 
as salas de trabalho das diferen-
tes áreas, falou com voluntários, 
não tendo faltado a “famosa” sel-
fie com o Presidente. Foi também 
descerrada uma placa evocativa 
deste momento, com um agrade-
cimento especial a Marcelo Rebelo 
de Sousa pelo “apoio incondicional 
desde o sonho”, o sonho de aco-
lhermos em Portugal a Jornada 
Mundial da Juventude.
Em declarações aos jornalistas, o 
chefe de Estado afirmou que este 
“vai ser o maior encontro coletivo” 
em Portugal.
“É o mundo a vir até nós e nós a 
irmos até ao mundo”, acrescentou, 
falando num momento “espetacu-
lar” de encontro e celebração.

Como posso fazer a inscrição? 
As iniciativas da JMJ Lisboa 2023 têm aces-
so gratuito para todos. À semelhança do que 
acontece em todas as Jornadas, o Comité 
Organizador Local (COL) organiza e disponi-
biliza opções de pacotes para que os pere-
grinos se possam inscrever e aceder a um 
conjunto de serviços, como alojamento, ali-
mentação, transporte e segurança e o kit 
do peregrino. Quem se pretenda inscrever 
como peregrino, voluntário, para o Festival 
da Juventude, para a Feira das Vocações, 
ou como bispo, poderá fazê-lo a partir da 
plataforma de inscrições oficial.

 “A abertura das inscrições assinala 
um novo marco para a organização 
da JMJ Lisboa 2023, em que todos são 
convidados a participar num encontro 
internacional que pretende promover 
a paz, a união e a fraternidade entre 
os povos e as nações de todo o mundo. 
Teremos a oportunidade de acolher a 
juventude do mundo inteiro em Portu-
gal e de lhes proporcionar uma expe-
riência única.” (D. Américo Aguiar, pre-
sidente da Fundação JMJ Lisboa 2023)

Segue as indicações no sítio de internet www.lisboa2023.org

“A jornadas são, cada vez mais, uma 
atualidade e esta inscrição do Papa 
dá início solene a esta fase das ins-
crições, que é preciso que corra bem 
e com uma certa urgência: temos de 
evitar a tendência de deixar lá mais 
para diante. O meu apelo é que, 
na sequência desta inscrição que o 
Papa Francisco acaba de fazer, as 
pessoas não se atrasem a fazer a 
sua.” (D. Manuel Clemente, Cardeal-
-Patriarca de Lisboa)
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produtos
oficiais

SACO MOCHILA
Saco mochila de cordões de linha 

nature, algodão reciclado, com 
alças de transporte de 70 cm. 
Cordões de algodão cru, com 
argolas de metal reforçadas. 
Resistência até 9kg de peso. 

100% Algodão Reciclado 140 g/m. 
Dimensões: 380 x 420 mm

PULSEIRA DEZENA 
DE MADEIRA  

Contas de madeira de oliveira. 
As contas são tecidas em fio de 
algodão com nós macramé por 
artesãs locais. A cruz é uma liga 

de metais, com uma componente 
reciclada. Produzida em Fátima
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A 28 e 29 

Gondomar

29 e 30 
Valongo

Peregrinação  
dos Símbolos na 
Diocese do Porto

O atleta olímpico Jorge Pina visitou a sede e deseja divulgar a JMJ Lisboa 2023.

30
Oliveira de Azeméis e São João da Madeira

31
Passagem para a Diocese de Setúbal

O Coro JMJ Lisboa 2023 realizou um novo 
ensaio no dia 22 de outubro, no colégio 
dos Salesianos, em Lisboa.
Com um reportório extenso para abrang-
er as cinco celebrações que vão marcar 
a JMJ Lisboa 2023, o Coro com a Orques-
tra irá interpretar cerca de 50 cânticos, 
incluindo o hino “Há pressa no ar”. 
Depois deste segundo ensaio, a JMJ 
Lisboa 2023 prevê novos ensaios em ja-
neiro, março, abril, junho e julho de 2023, 
a realizarem-se em conjunto com a Or-
questra JMJ Lisboa 2023.
Formado por cerca de 200 vozes de todo 
o país, que representam 18 dioceses, a 
maioria dos participantes no Coro tem 
entre 18 aos 30 anos. 

O Comité Organizador Local da JMJ Lis-
boa 2023 realizou o primeiro encontro 
com jornalistas com o objetivo de apre-
sentar a preparação em curso da JMJ, 
ouvir os profissionais dos vários órgãos 
de comunicação social e lançar um pro-
jeto de trabalho conjunto ao longo dos 
próximos meses, até à Jornada Mundial 
da Juventude, em agosto de 2023

Coro JMJ Lisboa 2023 
formado por 200 vozes 

Encontro com 
jornalistas
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