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“Com Maria
testemunhamos o Amor”

a) A JMJ 2023 como experiência de 
Amor, à imagem de Maria

que O testemunhou na sua vida. 
Maria, Senhora da Visitação do 

Amor.



“Com Maria
testemunhamos o Amor”

b) A experiência da Visitação de 
Maria a Isabel é a proposta que é 

feita à Igreja, neste tempo de 
caminho eclesial.

Um ícone de testemunho do Amor. 



“Com Maria
testemunhamos o Amor”

c) Contexto da JMJ como um 
“tempo de visitação” às novas 

fronteiras, às realidades juvenis que 
desafiam o nosso sentido de missão. 
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Palavra de Deus
(Lc 1, 39-56)

Evangelho N.º Sr. Jesus Cristo
segundo S. Lucas

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.

Palavra da Salvação.
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Maria da Visitação, 
Senhora da escuta atenta 

e do acolhimento.

A primeira característica da 
Senhora da Visitação

é a do olhar e da escuta.



Como vivo os meus dias
nesta disponibilidade

para escutar,
para acolher,

para atender apaixonadamente?



Maria da Visitação, 
Senhora da fé.

A segunda característica da 
Senhora da Visitação    é a 

da fé.



Onde, como e quando 
despertamos para a profundidade, 
disponibilidade e autenticidade de 
nós mesmos, para o dom da fé, na 
ação da “incarnação” de Jesus em 

nós?



Maria da Visitação, 
Senhora missionária.

A terceira característica da 
Senhora da Visitação    é a 

da missionaridade.



Como cuidamos o nosso 
envolvimento missionário

na nossa comunidade, nos nossos 
grupos, nas nossas relações, para 
que possamos estar mais perto e 
mais disponíveis para partilhar a 

vida, de forma especial,
com os jovens?
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Oração a Nossa Senhora
da Visitação

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!
Ámen.
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