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A JMJ Lisboa 2023 apresentou, no dia 18 de 
maio – aniversário do nascimento de São João 
Paulo II –, os 13 Santos e Santas Patronos do 
encontro mundial de jovens que Portugal vai 
receber no próximo ano. Foram escolhidos 
“mulheres, homens e jovens”, que, segundo o 
Cardeal-Patriarca de Lisboa, “demonstraram 
que a vida de Cristo preenche e salva a juven-
tude de sempre”.
No prefácio do novo livro que apresenta cada 
um dos Patronos, D. Manuel Clemente começa 
por acrescentar, a esta lista, a “Padroeira por 
excelência”, a Virgem Maria. “Ela que se levan-
tou e foi apressadamente para a montanha, ao 
encontro de sua prima Isabel, levando-lhe Je-

Na imagem: São Bartolomeu dos Mártires; Maria Clara do Menino Jesus; Marcel Callo; Santo António; Carlo Acutis; Pedro Jorge 
Frassati; Chiara Badano; São Vicente; João Fernandes; São João Bosco; Joana de Portugal; São João de Brito; São João Paulo II.

sus que concebera. Assim ensina os jovens de 
todo o tempo e lugar a levaram Jesus aos ou-
tros que O esperam, agora como então!”.
Na mesma publicação da Paulinas Editora e 
Paulus Editora, o prefeito do Dicastério para os 
Leigos, a Família e a Vida, Cardeal Kevin Farrell, 
convida os jovens a não fazerem “sozinhos” a 
“viagem” até Lisboa. “Tais Patronos não são ‘he-
róis do passado’ nem ‘celebridades’ distantes, 
mas irmãos e irmãs na fé que querem partilhar 
com todos os jovens a sua própria experiência 
de terem seguido a Cristo enquanto jovens e pe-
las diversas aventuras que a vida lhes propor-
cionou”, escreveu o responsável da Santa Sé.
Mais informações em www.lisboa2023.org
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JMJ: o “sonho” 
do Papa Francisco

Bênção e inauguração da sede da JMJ Lisboa 2023

O substituto da Secretaria de Es-
tado do Vaticano, D. Edgar Peña 
Parra, presidiu, no dia 12 de maio, à 
bênção e inauguração da nova sede 
da Jornada Mundial da Juventude 
(JMJ) em Lisboa, e destacou que o 
acontecimento de agosto de 2023 é 
“sonhado” pelo Papa Francisco, que 
“não se cansa de procurar e encon-
trar os jovens”. O Santo Padre “so-
nha a Igreja com os seus Pastores, 
esperando vivamente que os jovens 
acolham o convite para virem a Lis-
boa; sonhais vós, mais diretamen-
te envolvidos na organização, que 
tendes dado o melhor de vós mes-
mos para uma JMJ à medida das 
expetativas melhores da Igreja e da 
sociedade; e sonham também os jo-
vens que anseiam por se reunir em 
Lisboa partilhando a alegria da fé 

com os seus coetâneos do mundo 
inteiro”, disse D. Edgar Peña Parra, 
na presença do Cardeal-Patriarca 
de Lisboa, D. Manuel Clemente, do 
Núncio Apostólico, D. Ivo Scapolo, 
do Embaixador de Portugal junto da 
Santa Sé, Domingos Fezas Vital, do 
presidente da Fundação JMJ Lisboa 
2023, D. Américo Aguiar, do coor-
denador do Grupo de Projeto JMJ 
Lisboa 2023, José Sá Fernandes, de 
membros da equipa do COL da JMJ 
Lisboa 2023 e de voluntários.

Numa alusão às antigas funções do 
edifício da Antiga Manutenção Mili-
tar de Lisboa, no Beato, e que agora 
alberga a sede da JMJ, o responsá-
vel do Vaticano frisou que naque-
le espaço dedicado, em tempos, a 
“reparar material que necessitava 

de intervenção humana para poder 
voltar ao serviço” e onde se “reque-
ria não só sabedoria e competência, 
mas também espírito de entreaju-
da, colaboração leal, fortaleza e 
espírito de sacrifício”, volta a exigir 
o “mesmo”, para quem agora tem 
a missão de organizar a JMJ Lisboa 
2023. “A verdadeira sabedoria, que 
provém de Deus para se conseguir 
planear tudo com realismo e eficá-
cia; o espírito de entreajuda, pois 
ninguém conseguiria sozinho pla-
near e organizar evento tão com-
plexo; uma colaboração leal entre 
todos, que deve nascer da comu-
nhão fraterna que há de animar a 
atividade de todo o cristão; e sobre-
tudo requer-se fortaleza e espírito 
de sacrifício para não esmorecer 
com as dificuldade mas olhar com 

alegria e sentido sobrenatural os 
momentos e circunstâncias difíceis 
que não vos faltarão”, enumerou o 
arcebispo venezuelano.

D. Edgar Peña Parra salientou ainda 
que, “neste momento especial, de-
pois de uma pandemia, e no meio de 
uma guerra”, os desafios são muitos, 
pelo que convidou a “trabalhar jun-
tos”, numa “colaboração leal entre 
todos”. “Cada vez que a pessoa hu-
mana tem na frente um objetivo im-
portante, histórico e transcendental, 
encontra dificuldades, muitas. Mas 
com a perseverança, com a constân-
cia, e com a fé, podemos ir para a 
frente”, observou o substituto da Se-
cretaria de Estado do Vaticano.

FOTOS: Arlindo Homem

O Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa, 
recebeu, na tarde de 12 de maio, 
o substituto da Secretaria de 
Estado do Vaticano, no Palácio 
de Belém.

Na companhia do presidente da Câmara 
Municipal de Loures, Ricardo Leão, o 
arcebispo venezuelano visitou o Parque Tejo, 
onde observou o projeto para acolher, em 
agosto de 2023, os jovens de todo o mundo.

Na manhã do dia 12 de maio, 
D. Edgar Peña Parra teve uma 
audiência com o presidente 
da Câmara Municipal de 
Lisboa, Carlos Moedas.

O Primeiro-Ministro, António Costa, 
recebeu D. Edgar Peña Parra, na residência 
oficial, em São Bento, a 12 de maio.



lisboa2023.orgSIGA-NOS EM

ESTAMOS A CAMINHO04

AGENDA

21 E 22 MAI
Peregrinação dos símbolos  
pelo Porto Santo

A Diocese do Funchal recebeu a reunião dos 
CODs de Portugal. Este encontro, no dia 14 
de maio, foi “um momento de muita partil-
ha” em que os responsáveis diocesanos de-
ram a conhecer o que está a ser feito para 
a promoção da Jornada, e que vai para 
além da “habitual presença nas iniciativas 
eclesiais”. “Já se formaram equipas para se 
fazerem várias iniciativas em conjunto, tais 
como tempos de oração ou outras iniciativas 
que já estão a ser preparadas”, revelam os 
responsáveis do encontro, garantindo que, 

“por todo o país, já se começa a ver, com 
grande expressão, a promoção da Jornada”.
Durante este encontro, o presidente da 
Fundação JMJ Lisboa deixou um apelo ao 
“envolvimento de todos” no caminho de pre-
paração da Jornada. “Só com o pouquinho 
de cada um é que será possível o muito que 
é necessário para a Jornada Mundial da Ju-
ventude. Para a Igreja em Portugal e para a 
sociedade portuguesa, de um modo geral, 
é muito importante o caminho de prepara-
ção”, referiu D. Américo Aguiar.

Peregrinação dos Símbolos na Diocese do Funchal
23 E 24 MAI
Cruz na Cidade – 
Evangelização de rua

24 MAI
Missa de encerramento,  
na Igreja do Colégio, às 19h30

A “Partilha” é o caminho 

À venda em 
https://store-eu.lisboa2023.org/

produtos
oficiais

TERÇO EM MADEIRA  
Comprimento: 32 cm. Embalagem: Caixa 
em cartão reciclado. Folheto: Meditações 
do Terço. Fabricado em Fátima

TERÇO EM PLÁSTICO RECICLADO  
Comprimento: 32 cm. Embalagem: Caixa 
em cartão. Folheto: Meditações do Terço. 
Fabricado em Fátima

TERÇO EM MADEIRA  
Comprimento: 32 cm. Embalagem: Caixa 
em cartão reciclado. Folheto: Meditações 
do Terço. Fabricado em Fátima

JMJ presente na República 
Centro Africana
Os militares que integram a missão militar 
da ONU na República Centro Africana têm, 
desde o início de maio, o símbolo da JMJ 
Lisboa 2023 exposto no Campo de M’Poko. 
Esta é uma forma de marcar “o início do ca-
minho rumo à JMJ Lisboa 2023 dos militares 
que integram a missão militar da ONU neste 
território”, aponta o Ordinariato Castrense. 

O presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, D. Américo Aguiar, 
ofereceu o seu solidéu a São João Paulo II, na Igreja de Atouguia, 
e também ao Beato Carlos da Áustria, pedindo a paz e “especial 
atenção e proteção aos jovens e à organização da JMJ Lisboa 2023”.

Protocolo com a Agência 
Nacional Erasmus+ 
A Fundação JMJ Lisboa 2023 e a Agência 
Nacional Erasmus+ Educação e Formação 
assinaram, no dia 12 de maio, um proto-
colo de colaboração. O organismo público 
reconhece que a JMJ Lisboa 2023 “apre-
senta-se como um convite a uma geração 
determinada em construir um mundo mais 
justo e solidário”.


