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O corpo do Papa emérito Bento 
XVI foi velado com a mesma ca-
sula vermelha que utilizou na Mis-
sa Final na Jornada Mundial da 
Juventude Sydney 2008, segundo 
anunciou o arcebispo de Sidney,  
D. Anthony Fisher.
Nas imagens que foram dadas a 
conhecer, é possível ver Bento XVI 
vestido com a casula que utilizou 
na celebração da Missa Final na 
Jornada Mundial da Juventude de 
2008, em Sydney, uma veste ver-
melha clerical, com adornos dou-
rados, uma manifestação de como 
as JMJ de Colónia, Sidney e Madrid 
marcaram o seu pontificado. “As 

Jornadas Mundiais da Juventude 
fazem realmente parte das recor-
dações mais bonitas de todo o meu 
pontificado. Colónia, Sidney e Ma-
drid são três marcos que nunca es-
quecerei. Simplesmente estava fe-
liz por poder participar, ser aceite 
e poder ajudar os outros”, afirmou 
o Papa emérito no livro Conversas 
Finais com Peter Seewald.
A escolha de casula feita por Ben-
to XVI para o seu funeral foi anun-
ciada pelo arcebispo de Sidney, D. 
Anthony Fisher, que, em 2008, era 
bispo auxiliar da arquidiocese e foi 
o responsável pela organização da 
JMJ Sydney 2008, na sua página de 

Bento XVI em câmara 
ardente com a casula que 
usou na JMJ Sydney 2008

Facebook. “O Vaticano confirmou 
que ele será enterrado com esta 
mesma casula”, afirmou o prelado.
Ainda ao jornalista Peter Seewald, 
no livro Conversas Finais, o Papa 
emérito tinha já revelado que “é isto 
que me enche de alegria: ver como 
a fé assume novas formas nos mo-
vimentos recentes, dando à Igreja 
um rosto novo”, destacando que 
isto é visível nas várias Jornadas 
Mundiais da Juventude, pois “nelas 
não se encontram quaisquer pes-
soas, pessoas que estejam atrasa-
das em relação ao seu tempo, mas 
jovens que sentem que precisam de 
outra coisa que não seja a fraseo-

logia habitual e que, ali, realmente 
se entusiasmam”.
No decorrer da Missa Final da JMJ 
Sydney 2008, o Papa Bento XVI 
partilhou o desejo de que “o fogo 
do amor de Deus desça sobre os 
vossos corações e os encha, a fim 
de vos unir cada vez mais ao Se-
nhor e à sua Igreja e enviar-vos, 
como nova geração de apóstolos, 
para levar o mundo a Cristo”.
No seu pontificado, Bento XVI par-
ticipou em três Jornadas Mundiais 
da Juventude: Colónia, em 2005, 
naquela que foi a sua primeira via-
gem internacional como Papa, Sid-
ney em 2008 e Madrid em 2011.
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Chegámos a 2023, o ano da Jorna-
da Mundial da Juventude (JMJ) Lis-
boa 2023! No entanto, a preparação 
para este grande encontro já co-
meçou há algum tempo e, ao longo 
do último ano, foram vários os mo-
mentos marcantes no decorrer des-
ta caminhada. Hoje convidamos-te 
a relembrar, connosco, alguns dos 
momentos de preparação para a 
JMJ Lisboa 2023, no ano de 2022.

Conheceram-se os Patronos 
da JMJ Lisboa 2023
Foi no dia 18 de maio que se ficaram 
a conhecer os 13 Patronos da JMJ 
Lisboa 2023: São João Paulo II, São 
João Bosco, São Vicente, Santo An-
tónio, São Bartolomeu dos Mártires, 
São João de Brito, Beata Joana de 

Portugal, Beato João Fernandes, 
Beata Maria Clara do Menino Jesus, 
Beato Pier Giorgio Frassati, Beato 
Marcel Callo, Beato Chiara Badano 
e Beato Carlo Acutis.

Abriram as inscrições
Com o aproximar da JMJ Lisboa 
2023, o Papa Francisco inscreveu-
-se na JMJ Lisboa 2023, a 23 de ou-
tubro, no decorrer da recitação do 
Angelus na Praça São Pedro, no Va-
ticano. Este momento marcou o iní-
cio das inscrições para este grande 
encontro de jovens com o Papa, que 
acontecerá em Lisboa, em agosto 
de 2023.
Dois dias após a abertura das ins-
crições, o Presidente da Repúbli-
ca Portuguesa, Marcelo Rebelo de 

Sousa, visitou a sede do Comité Or-
ganizador Local (COL) da Jornada 
Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 
2023, tendo também submetido a 
sua inscrição como peregrino.

Lançou-se a primeira 
campanha de rua
No dia 1 de agosto de 2022, a um 
ano do maior encontro de jovens 
com o Papa, a Fundação JMJ Lisboa 
2023 lançou a primeira campanha 
de rua, que se centrou na figura do 
Papa Francisco, sob o mote “Vemo-
-nos em agosto de 2023!”.
No início do mês de novembro, logo 
após a abertura das inscrições, foi 
também lançada a campanha “A 
Jornada Mundial da Juventude é 
para ti”. Aqui, os protagonistas fo-

ram jovens, que dirigiram o convite 
para a inscrição na JMJ Lisboa 2023 
aos jovens de todo o mundo.
E no início de dezembro, foi para o ar 
a campanha “A Jornada Mundial da 
Juventude precisa de ti”, dirigida a 
todos os que queiram ser voluntários.

O Comité Organizador 
Local visitou países da CPLP
Com o objetivo de levar a JMJ Lisboa 
2023 aos jovens de outras partes do 
mundo, o Comité Organizador Local 
(COL) protagonizou diversas via-
gens a países da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa (CPLP).
Em setembro, uma comitiva do COL 
visitou o Brasil. Já nos meses de no-
vembro e dezembro, a organização 

da JMJ Lisbo 2023 viajou até Ango-
la, onde participaram na Jornada 
Nacional da Juventude, Moçambi-
que, São Tomé e Príncipe, Cabo Ver-
de, Guiné-Bissau e Timor-Leste.

Realizou-se o Encontro 
Preparatório Internacional 
em Fátima
Em outubro, entre os dias 16 e 19, o 
COL e o Dicastério para os Leigos, 
a Família e a Vida promoveram um 
Encontro entre a organização da 
JMJ Lisboa 2023, representantes 

das Conferências Episcopais e da 
pastoral juvenil de todo o mundo, 
movimentos eclesiais e congrega-
ções religiosas.
O Encontro realizou-se em Fátima, 
com mais de 280 participantes, re-
presentantes de 180 países.

Começaram os ensaios 
presenciais do Coro da 
JMJ Lisboa 2023
O coro da JMJ Lisboa 2023 teve o seu 
primeiro ensaio nos dias 23 e 24 de ju-
lho. Este foi o primeiro encontro pre-

sencial entre os seus integrantes, que 
representam 18 Dioceses portuguesas.

Realizaram-se os primeiros 
Boot Camps para Chefes 
de Equipa
No âmbito da preparação e forma-
ção dos voluntários, em 2022, tive-
ram lugar, na sede do Comité Or-
ganizador Local, os primeiros Boot 
Camps para chefes de equipa.
O primeiro Boot Camp realizou-se em 
julho, nos dias 5, 7 e 9. Já o segundo, 
decorreu nos dias 17 e 24 de setembro.  

Os Símbolos da JMJ conti-
nuaram a sua peregrinação
A Cruz Peregrina e o ícone de Nossa 
Senhora Salus Populi Romani con-
tinuaram a percorrer as Dioceses 
portuguesas ao longo do ano de 
2022. Até ao momento, os Símbo-
los da JMJ visitaram já 16 Dioceses, 
encontrando-se agora na Diocese 
de Viana do Castelo. De destacar 
também a presença dos Símbolos 
na Peregrinação Europeia de Jo-
vens em Santiago de Compostela 
no mês de agosto.O ano de 2022 a caminho da 
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A Diocese de Viana do Castelo recebeu os 
símbolos da Jornada Mundial da Juven-
tude (JMJ), a cruz e o ícone mariano, assu-
mindo o desafio de “abrir as comunidades 
aos jovens”. “Espero que fique na história, 
com bons resultados, que seja uma grande 
interpelação, à sociedade e à diocese, so-
bretudo aos jovens. Que seja um desper-
tar e eles não se acomodem às realidades 
em que estamos a viver, porque há muito 
a modificar”, afirmou D. João Lavrador, 
bispo diocesano, à Agência ECCLESIA.
O responsável destacou a “tradição” da 
JMJ, criada por João Paulo II, continuada 
pelo Papa emérito Bento XVI e que con-
hecem, com o Papa Francisco, um novo 
“impulso”, pela sua proximidade, convi-
dando os jovens a ser “protagonistas da 
renovação da Igreja” e da construção de 
uma “nova humanidade”.
Para D. João Lavrador, a JMJ 2023 será 
um acontecimento “importantíssimo” para 
a construção da paz, porque Portugal vai 
acolher jovens de todo o mundo, “com mui-
tas culturas e nacionalidades”, desafiando 
a partilhar “a mesma fé”.
“Assim construiremos a paz, no respeito 

uns pelos outros, unindo-nos em valores 
essenciais”, acrescentou.
As condições meteorológicas não permiti-
ram a realização de uma procissão com 
os andores de Nossa Senhora d’Agonia 
e de São Bartolomeu dos Mártires, mas 
os pescadores puderam fazer-se ao Rio 
Lima, local escolhido para a passagem 
de testemunho, acompanhada por mui-
tas pessoas com os tradicionais trajes 
minhotos e grupos de jovens, numa rep-
resentação da “vitalidade” da diocese, 
sublinha D. João Lavrador.
Depois da cerimónia de receção dos sím-
bolos, no Centro Cultural de Viana do Cas-
telo, a Cruz peregrina e o ícone de Nossa 
Senhora ‘Salus Populi Romani’ passaram 
a noite junto a um dos patronos da JMJ 
2023, São Bartolomeu dos Mártires, na 
igreja de São Domingos.
O bispo de Viana do Castelo agradeceu 
pelo trabalho “único” do Comité Organiza-
dor Diocesano (COD) para a JMJ 2023, 
desejando que a dinâmica gerada possa 
levar ao encontro dos jovens que “ainda 
não estão interpelados, a partir de uma 
Pastora Juvenil integradora”.

Viana do Castelo 
já recebeu os 
Símbolos da JMJ

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

produtos
oficiais

DEZENA
Produzida em madeira. 
Fabricada em Fátima

VELAS
Kit de 3 velas aromatizadas. 

Fabricado em Fátima

T-SHIRT CRUZ
100% algodão,

 em cinza matizado
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