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O que é a Jornada Mundial da Juventude (JMJ)? 

A JMJ é um encontro dos jovens de todo o mundo com o Papa. É, simultaneamente, 

uma peregrinação, uma festa da juventude, uma expressão da Igreja universal e um 

momento forte de evangelização do mundo juvenil. Apresenta-se como um convite a 

uma geração determinada em construir um mundo mais justo e solidário. Com uma 

identidade claramente católica, é aberta a todos, quer estejam mais próximos ou mais 

distantes da Igreja.  

 

Visa proporcionar a todos os participantes uma experiência de Igreja universal, 

fomentando o encontro pessoal com Jesus Cristo. É um novo impulso à fé, à esperança 

e à caridade de toda a comunidade do país de acolhimento. 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. 

 

A cada dois, três ou quatro anos ocorre como um encontro internacional, numa cidade 

escolhida pelo Papa, sempre com a sua presença. Reúne milhares de jovens para 

celebrar a fé e a pertença à Igreja.  

 

No ano de 1985, a 20 de dezembro, o João Paulo II escreve uma Carta Apostólica aos 

jovens do mundo inteiro e anuncia a instituição da Jornada Mundial da Juventude. 

 

 

Quantas edições já existiram? 

A primeira edição realizou-se na cidade de Roma em 1986. Cada JMJ tem um tema e um 

hino. 

 

1986 – ROMA, ITÁLIA 

Tema: «Confessai Cristo como Senhor, sempre dispostos a dar a razão da vossa 

esperança a todo aquele que vo-la peça» (1Pe 3, 15) 

Participação:  

 

1987 – BUENOS AIRES, ARGENTINA 

Tema: «Nós conhecemos o amor que Deus nos tem, pois cremos n’Ele» (1Jo 4, 16) 

Hino: Un nuevo sol 

Participação: 1 milhão de peregrinos 

 

1989 – SANTIAGO DE COMPOSTELA, ESPANHA 

Tema: «Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida» (Jo 14, 6) 
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Hino: Somos los jóvenes del 2000 

Participação: 600 mil peregrinos 

 

1991 – CZESTOCHOWA, POLÓNIA 

Tema: «Recebestes um Espírito que faz de vós filhos adotivos» (Rm 8, 15) 

Hino: Abba Ojcze 

Participação: 1 milhão e 600 mil jovens 

 

1993 – DENVER, ESTADOS UNIDOS 

Tema: «Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância» (Jo 10, 10) 

Hino: We are one Body 

Participação: 900 mil peregrinos 

 

1995 – MANILA, FILIPINAS 

Tema: «Assim como o Pai Me enviou, também Eu vos envio a vós» (Jo 20, 21) 

Hino: Tell the World of His love 

Participação: 4 milhões de peregrinos 

 

1997 – PARIS, FRANÇA 

(Foram introduzidos os Dias nas Dioceses, encontro que antecede a semana da JMJ, e o 

Festival da Juventude, um programa cultural e artístico que procura evidenciar o talento 

dos jovens em áreas como a música ou a representação) 

Tema: «Mestre, onde moras? Vinde e vereis» (Jo 1, 38-39) 

Hino : Maître et Seigneur, venu chez nous 

Participação: 1 milhão e 200 mil peregrinos 

 

2000 – ROMA, ITÁLIA 

(O Papa João Paulo II introduziu o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani. Este 

ícone tornou-se um dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude, a par da Cruz) 

Tema: «E o Verbo fez-Se homem e veio habitar connosco» (Jo 1, 14) 

Hino: Emmanuel 

Participação: 2 milhões de peregrinos 

 

2002 – TORONTO, CANADÁ 

Tema: «Vós sois o sal da terra […] Vós sois a luz do mundo» (Mt 5, 13.14) 

Hino: Light of the world 

Participação: 800 mil peregrinos 
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2005 – COLÓNIA, ALEMANHA 

(A primeira Jornada Mundial da Juventude a que o Papa Bento XVI presidiu) 

Tema: «Viemos adorá-l’O» (Mt 2, 2) 

Hino: Venimus adorare eum 

Participação: 1 milhão e 200 mil peregrinos 

 

2008 – SYDNEY, AUSTRÁLIA 

Tema: «Ides receber uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis 

minhas testemunhas» (Atos 1, 8) 

Hino: Receive the Power 

Participação: 500 mil peregrinos 

 

2011 – MADRID, ESPANHA 

Tema: «Enraizados e edificados em Cristo, firmes na fé» (Cl 2, 7) 

Hino: Firmes en la Fe 

Participação: 2 milhões de peregrinos 

 

 

2013 – RIO DE JANEIRO, BRASIL 

(A primeira Jornada Mundial da Juventude que contou com a presença do Papa 

Francisco) 

Tema: «Ide e fazei discípulos entre todas as nações.» (Mt 28, 19) 

Hino: Esperança do Amanhecer 

Participação: 3 milhões 3 700 mil peregrinos 

 

2016 – CRACÓVIA, POLÓNIA 

Tema: «Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia» (Mt 5, 

7) 

Hino: Błogosławieni miłosierni 

Participação: 2 milhões e 500 mil peregrinos 

 

2019 – CIDADE DO PANAMÁ, PANAMÁ 

(Pela primeira vez, a JMJ contou com a presença da Imagem Peregrina de Nossa Senhora 

de Fátima) 

Tema: «Eis aqui a serva do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra» (Lc 1, 38) 

Hino: Hágase en mi según tu palabra 

Participação: 600 mil peregrinos 
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A primeira em Portugal 

 

2023 – LISBOA, PORTUGAL 

(Marcada inicialmente para 2022, a JMJ foi adiada para 2023 devido à Pandemia de 

COVID-19) 

Tema: «Maria levantou-se e partiu apressadamente» (Lc 1, 39) 

Hino: Há Pressa no Ar 

 

A edição em 2023 é organizada pelo Patriarcado de Lisboa. Com esse objetivo, o Cardeal-

Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, instituiu o Comité Organizador Local (COL) da 

JMJ Lisboa 2023, órgão executivo da preparação e organização da JMJ Lisboa 2023 

formado pelos Bispos Auxiliares de Lisboa D. Joaquim Mendes e D. Américo Aguiar e 

pelo secretário executivo Duarte Ricciardi. 

 

A entidade jurídica da organização da JMJ Lisboa 2023 é a Fundação JMJ Lisboa 2023, 

presidida por D. Américo Aguiar. Os Estatutos, o Plano de Atividades e Orçamento 2020 

e o Relatório e Contas 2020 da Fundação JMJ Lisboa 2023 estão disponíveis para 

consulta. 

 

Sobre o Tema: 

«Maria levantou-se e partiu apressadamente» (Lc 1, 39) é a citação bíblica escolhida 

pelo Papa Francisco como lema da JMJ 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. Partir 

apressadamente é a atitude com a qual se sintetizam as indicações do Papa Francisco 

para a JMJ Lisboa 2023. Dirigindo-se particularmente aos jovens, desafiando-os a serem 
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missionários corajosos, o Papa escreve na Exortação Apostólica Christus Vivit: «Onde 

nos envia Jesus? Não há fronteiras, não há limites: Ele envia-nos a todos. O Evangelho 

não é para alguns, mas para todos» (CV 177). 

 

Sobre 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. 

 

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 Virgem Maria. 

 

Sobre o 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. 
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“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. 

 

O que são 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 pelo mundo. 

 

A receção e o acolhimento dos símbolos têm dado muitos frutos um pouco por todo o 

mundo. Em África, estes dois símbolos instaram os jovens a converterem-se numa 

geração não-violenta, encabeçaram várias marchas pela paz e foram tocados por 

milhares, que os saudaram também com os trajes típicos dos seus países. Ajudaram 

ainda a levar reconciliação onde havia tensão, como em Timor-Leste. 

 

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. Foi transportada a pé, de barco e até por meios pouco comuns como 

trenós, gruas ou tratores. Passou pela selva, visitou igrejas, centros de detenção juvenis, 

prisões, escolas, universidades, hospitais, monumentos e centros comerciais. No 

percurso enfrentou muitos obstáculos: desde greves aéreas a dificuldades de 

transporte, como a impossibilidade de viajar por não caber em nenhum dos aviões 

disponíveis. 

 

O ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani – Desde 2003 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 
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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. 

 

O que acontece antes do grande encontro final com o 

Papa? 

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-sacra, a 

vigília e, no último dia, a missa de envio. 

 

A “pré-jornada” ou “dias nas dioceses” é um encontro que antecede a semana da JMJ e 

que consiste na integração dos jovens vindos de todo o mundo nas comunidades 

paroquiais, nas várias dioceses do país e, nalguns casos, nas dioceses de países vizinhos. 

Durante esses dias, os participantes podem ficar a conhecer melhor a região que os 

acolhe, bem como a Igreja local e as suas especificidades, ficando alojados, à 

semelhança da semana da JMJ, em instalações públicas, paroquiais ou em casas de 

famílias. Na JMJ Lisboa 2023, a pré-jornada terá lugar de norte a sul de Portugal, 

incluindo as ilhas. 


