


O que é
A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) é um encontro de jovens de todo o mundo com o Papa. É uma
festa da juventude, uma peregrinação, uma expressão da Igreja universal e um momento forte de
evangelização do mundo juvenil. É um convite a construir um mundo mais justo e solidário. Reúne
milhares de jovens para celebrar a fé e a pertença à Igreja e é aberta a todos, quer estejam mais próximos
ou mais distantes da Igreja. Tendo os jovens como protagonistas, a Jornada Mundial da Juventude
procura também promover a paz, a união e a fraternidade entre os povos e as nações de todo o
mundo. Acontece numa cidade escolhida pelo Papa, sempre com a sua presença.

Quando e onde
Acontece a cada dois, três ou quatro anos como um encontro internacional. A primeira foi em Roma em
1986 com o Papa João Paulo II e a mais recente foi com o Papa Francisco na Cidade do Panamá em
2019. A próxima é de 1 a 6 de Agosto de 2023, em Lisboa, com o Papa Francisco.

O que acontece
Ao longo de uma semana, os jovens provenientes de todo o mundo são acolhidos, na sua maioria em
instalações públicas (ginásios, escolas, pavilhões…) e paroquiais ou em casas de famílias. Além dos
momentos de oração, partilha e lazer, os jovens inscritos participam em várias iniciativas organizadas pela
equipa da JMJ, em diferentes locais da cidade que a acolhe. Os pontos altos são as celebrações (atos
centrais) que contam com a presença do Papa, tais como a cerimónia de acolhimento e abertura, a via-



Particularidades:
Cada Jornada explora um Tema e tem um Logo e um Hino alusivos ao tema.
O tema
«Maria levantou-se e partiu apressadamente» (Lc 1, 39) é a citação bíblica escolhida pelo Papa
Francisco como lema da XXVIII Jornada Mundial da Juventude que acontecerá, pela primeira vez, em
Lisboa, capital de Portugal. A frase bíblica (uma citação do Evangelho de São Lucas) dá início ao relato
da Visitação (a visita de Maria a sua prima Isabel), um episódio bíblico que se segue à Anunciação (o
anúncio do anjo a Maria de que iria ser a mãe do Filho de Deus e que foi o tema da última JMJ, na
Cidade do Panamá).
Na conversa que tem com Maria, na Anunciação, o anjo diz-lhe também que a sua prima, de idade
avançada e considerada estéril, estava grávida. É então que Maria, depois de afirmar ao anjo «Eis aqui
a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra» (Lc 1, 38), se põe a caminho de Ain Karim,
uma povoação perto de Jerusalém, onde vivia Isabel que esperava o nascimento de João, que viria a
ser São João Baptista.
Maria de Nazaré é a grande figura do caminho cristão, que nos ensina a dizer sim a Deus. Ela já foi
protagonista da última edição da JMJ e sê-lo-á também em Lisboa.
No episódio bíblico da Visitação, a ação de levantar-se apresenta Maria, simultaneamente, como
mulher de caridade e mulher missionária.
Dirigindo-se particularmente aos jovens, desafiando-os a serem missionários corajosos, o Papa escreve
na Exortação Apostólica Christus Vivit: «Onde nos envia Jesus? Não há fronteiras não há limites: Ele



Evangelho: Lucas 1, 39-56
Por aqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha,
a uma cidade da Judeia. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando
Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou-lhe de alegria no seio e Isabel
ficou cheia do Espírito Santo. Então, erguendo a voz, exclamou: «Bendita és tu
entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E donde me é dado que venha
ter comigo a mãe do meu Senhor? Pois, logo que chegou aos meus ouvidos a tua
saudação, o menino saltou de alegria no meu seio. Feliz de ti que acreditaste,
porque se vai cumprir tudo o que te foi dito da parte do Senhor.»
Maria disse, então: «A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra
em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje
em diante, me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-poderoso
fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de
geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu
braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou
os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias.
Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido
a nossos pais, a Abraão e à sua descendência, para sempre.» Maria ficou com
Isabel cerca de três meses. Depois regressou a sua casa.



Depois da Anunciação, Maria foi visitar a prima Isabel, partilhando com ela a alegria que experimentava
perante as “maravilhas” n´Ela operadas pelo Senhor. Impele-a também a essa visita a sua caridade feita
disponibilidade e discrição.

Maria e Isabel acolhem em si a ação de Deus.
Maria ensina-nos a acolher o Senhor. Acolhe-o com louvor: “A minha alma glorifica o Senhor!”
Como Maria, precisamos de acolher a Deus e dar-lhe o lugar a que tem direito na nossa vida.
Deus chama-nos a acolhê-lo, a recebê-lo em nossa casa com alegria e disponibilidade. Não podemos
deixá-lo à porta. Há que recebê-lo com alegria, com cânticos de júbilo, com exultação. Maria acolheu o
Senhor, não para ser servida, mas para servir. Acolheu-o cantando: “A minha alma glorifica o Senhor!”.
Maria e Isabel ensinam-nos também a acolher os outros. Para acolher alguém, precisamos de sair de nós
mesmos. Maria saiu fisicamente da sua casa e deslocou-se à montanha da Judeia para visitar Isabel.
Isabel, para acolher a Maria, saiu de si mesma e reconheceu, na jovem mulher que a visitava, a Mãe do
seu Senhor. Maria acolhera a palavra do Anjo acerca da prima e foi visitá-la como a alguém abençoado
pelo Senhor.
Acolher uma pessoa é sempre acolher aquilo que Deus realiza nessa pessoa, acolher a sua vocação
profunda.
Peçamos a Maria que, saibamos contribuir para instaurar o reino da justiça e da caridade cristã no
mundo através da solidariedade para com os carenciados, sejam eles da nossa família ou vivam mais
perto ou mais longe de nós.



O logo
O logótipo da Jornada Mundial da Juventude
Lisboa 2023, inspirado no tema «Maria
levantou-se e partiu apressadamente» (Lc 1,
39), tem a Cruz como elemento central. Esta é
atravessada por um caminho onde surge o
Espírito Santo.
Trata-se de um convite aos jovens para que
não se acomodem e sejam protagonistas da
construção de um mundo mais justo e fraterno,
explica a autora, a jovem designer portuguesa
Beatriz Roque Antunes.
As cores (verde, vermelho e amarelo) evocam
a bandeira portuguesa.Pergunta - O que vês na Cruz símbolo das JMS de 
Lisboa?



Cruz
A Cruz de Cristo, sinal do amor infinito de Deus pela humanidade, 
é o elemento central, de onde tudo nasce.
Caminho
Tal como indica o relato da Visitação que dá tema à JMJ Lisboa 
2023, Maria parte, pondo-se a caminho para viver a vontade de 
Deus, e dispondo-se a servir Isabel. Este movimento sublinha o 
convite feito aos jovens para renovarem «o vigor interior, os 
sonhos, o entusiasmo, a esperança e a generosidade» (Christus 
Vivit, 20). A acompanhar o caminho surge, ainda, uma forma 
dinâmica que evoca o Espírito Santo.
Terço
A opção pelo terço celebra a espiritualidade do povo português na
sua devoção a Nossa Senhora de Fátima. Este é colocado no
caminho para invocar a experiência de peregrinação que é tão
marcante em Portugal.
Maria
Maria foi desenhada jovem para representar a sua figura tal como
é retratada no Evangelho de São Lucas (Lc 1, 39) e potenciar
uma maior identificação com os jovens. O desenho exprime a
juvenilidade própria da sua idade, característica de quem ainda
não foi mãe, mas carrega em si a luz do mundo. Esta figura
aparece levemente inclinada, para mostrar a atitude decidida da



Hino
A música “Há Pressa no Ar”, hino da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, foi inspirada no
tema da JMJ Lisboa 2023 [«Maria levantou-se e partiu apressadamente» (Lc1,39)] e desenvolve-
se em torno do ‘sim’ de Maria e da sua pressa para ir ao encontro da prima Isabel, como relata a
passagem bíblica.
“Há Pressa no Ar” tem letra de João Paulo Vaz, sacerdote, e música de Pedro Ferreira, professor e
músico, ambos da diocese de Coimbra, no centro de Portugal. Os arranjos são do músico Carlos
Garcia.
O tema foi gravado, em duas versões: em português e na versão internacional em cinco idiomas
(português, inglês, espanhol, francês e italiano).
Ao cantar este hino, os jovens de todo o mundo são convidados a identificarem-se com Maria,
dispondo-se ao serviço, à missão e à transformação do mundo. A letra evoca também a festa da
JMJ e a alegria centrada na relação com Deus.

Terço
Uma proposta de oração especialmente dedicada à JMJ, com meditações para cada dia da 
semana. “Como Maria partiu de Nazaré para a Judeia, até à casa de Isabel, também nós partimos, 
da convocação do Papa Francisco até ao verão de 2023. Com Maria levamos Jesus, que por nós 
quer chegar a muitos. Isto mesmo nos convence que só com Jesus e Maria atingiremos o objetivo 
da JMJ. É por isso que a oração do Terço é tão importante, especialmente agora”, escreve o 
Cardeal-Patriarca de Lisboa  D  Manuel Clemente  na introdução às meditações propostas

https://www.youtube.com/watch?v=H1x2t2EstlI
https://www.youtube.com/watch?v=SWo7r7PaHqE


Oração oficial
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.
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!



A Cruz peregrina
Com 3,8 metros de altura, a Cruz peregrina, construída a propósito
do Ano Santo, em 1983, foi confiada por João Paulo II aos jovens no
Domingo de Ramos do ano seguinte, para que fosse levada por
todo o mundo. Desde aí, a Cruz peregrina, feita em madeira, iniciou
uma peregrinação que já a levou aos cinco continentes e a quase
90 países. Tem sido encarada como um verdadeiro sinal de fé.

O ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani
Desde 2000 que a cruz peregrina conta com a companhia do ícone
de Nossa Senhora Salus Populi Romani, que retrata a Virgem
Maria com o Menino nos braços. Este ícone foi introduzido ainda
pelo Papa João Paulo II como símbolo da presença de Maria junto
dos jovens. Com 1,20 metros de altura e 80 centímetros de largura,
o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani está associado a
uma das mais populares devoções marianas em Itália. É antiga a
tradição de o levar em procissão pelas ruas de Roma, para afastar
perigos e desgraças ou pôr fim a pestes. O ícone original encontra-
se na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, e é visitado pelo
Papa Francisco que ali reza e deixa um ramo de flores, antes e
depois de cada viagem apostólica.



Os símbolos da JMJ
A Jornada Mundial da Juventude
conta com dois símbolos que a
acompanham e representam: a Cruz
peregrina e o ícone de Nossa
Senhora Salus Populi Romani. Nos
meses que antecedem cada JMJ, os
símbolos partem em peregrinação
para serem anunciadores do
Evangelho e acompanharem os
jovens, de forma especial, nas
realidades em que vivem.































Cantemos juntos o Hino da JMJ Lisboa 2023. 
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