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Na preparação para a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023  
Delegação do Comité Organizador Local da Jornada Mundial da Juventude 
marca presença em Roma 
 

Na semana que marca os 200 dias até à Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023, uma 
delegação do Comité Organizador Local (COL) reuniu com o Dicastério dos Leigos, Família e Vida, e 
com a Secretaria de Estado da Santa Sé para preparar a Jornada Mundial da Juventude que irá 
decorrer em Lisboa, de 1 a 6 de agosto. 

O COL esteve representado pelo presidente da Fundação JMJ, D. Américo Aguiar, pelo Secretário 
Executivo, Duarte Ricciardi, e pelas Direções de Logística, Pastoral, Finanças, Diálogo e Proximidade, 
Caminho 23, Comunicação e Direção de Acolhimento e Voluntários. 

As várias Direções do COL tiveram oportunidade de dar continuidade ao trabalho que tem vindo a 
ser desenvolvido com o Vaticano, nas diferentes dimensões, para os eventos da Jornada. Neste 
âmbito, foram também realizadas reuniões com os responsáveis pela organização das viagens do 
Papa, pela segurança e pela liturgia. A delegação portuguesa foi ainda recebida pelo Embaixador 
de Portugal junto da Santa Sé, Senhor Dr. Domingos Fezas Vital. 

D. Américo Aguiar, presidente da Fundação JMJ, esteve em audiência privada com o Papa Francisco, 
para enquadrar o Santo Padre naquilo que têm sido os trabalhos de preparação da JMJ, 
nomeadamente no que concerne as inscrições de peregrinos e a angariação de famílias de 
acolhimento e de voluntários. 

O Santo Padre deu graças pelos jovens peregrinos de todo o mundo que já se inscreveram, 
renovando o convite de participação a todos. 

 
 

Sobre a JMJ 

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ), um encontro dos jovens de todo o mundo com o Papa, foi instituída por São João 

Paulo II, em 1985, e, desde então, tem sido um momento de encontro e partilha para milhões de pessoas por todo o 

mundo. 

 A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, e desde então a JMJ já passou pelas seguintes cidades: Buenos Aires 

(1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma 
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(2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016) e 

Panamá (2019). No dia 27 de janeiro de 2019, na conclusão da Jornada Mundial da Juventude na cidade do Panamá, foi 

anunciado que a escolha do Papa Francisco para seguinte edição da Jornada Mundial a Juventude seria Lisboa. A JMJ 

Lisboa 2023 vai decorrer entre os dias 1 e 6 e agosto de 2023, sob o tema “Maria levantou-se e partiu apressadamente” 

– Lc 1, 39. 

 

Para mais informações: 
Comunicação JMJ Lisboa 2023 

press@lisboa2023.org  
www.lisboa2023.org 

Facebook - Twitter - Instagram - YouTube - Flickr -  LinkedIn 

https://www.facebook.com/jornadamundialdajuventude
https://twitter.com/jmj_pt
https://www.instagram.com/lisboa2023_pt/
https://www.youtube.com/c/Lisboa2023
https://www.flickr.com/photos/lisboa2023/
https://pt.linkedin.com/company/lisboa2023

