
 

 

 

 

 

 

 

 

Carta-Compromisso 
 

 Lisboa2023.org 

Juntos por uma Jornada Mundial da Juventude mais sustentável 
 

O Santo Padre desafia-nos a criar um evento jovem, com vida e força. É pois com mente fresca e 
criativa, bem como lúcida e responsável, que olhamos para a JMJ Lisboa 2023.  

Agosto de 2023 irá acolher um evento sem precedentes. Devemos aprender com a experiência 
adquirida em jornadas anteriores, promovendo a criatividade e a inovação.  

Esta Jornada assentará nos pilares das encíclicas do Papa Francisco Laudato Si’ e Fratelli Tutti, e da 
exortação apostólica Christus Vivit, que nos convocam para o cuidado com a nossa Casa Comum. 
O Santo Padre diz-nos que «tudo está ligado. A preocupação com o Ambiente deve, assim, ser 
associada a um amor sincero pelos nossos semelhantes e a um compromisso inabalável de 
resolver os problemas da sociedade» (LS, 91). A JMJ Lisboa 2023 terá na sua génese o conceito de 
ecologia integral.  

É nossa missão construir a JMJ Lisboa 2023 tendo presentes os objetivos de sustentabilidade 
abraçados mundialmente, os Laudato Si’ Goals apresentados pelo Vaticano e a Agenda 2030 das 
Nações Unidas (ODS), seguindo as orientações da Santa Sé.  

O ponto de partida para este compromisso é a sobriedade de cada um de nós em relação à 
utilização dos bens, assim como a honestidade de fazer o melhor possível. Que a JMJ Lisboa 2023 
venha desafiar-nos, para que «cada um saia deste encontro melhor do que quando chegou» (Papa 
Francisco aos jovens que organizam a JMJ Lisboa 2023, Março de 2022).  

Inspirados por estes valores, e considerando a interpelação do Santo Padre a que vivamos 
segundo os valores da fraternidade universal e do cuidado com a Casa Comum, comprometemo-
nos, juntos, a:  

Fazer da sustentabilidade um objetivo central da concretização da JMJ Lisboa 2023  

Queremos que a JMJ Lisboa 2023 seja uma referência no compromisso com a sustentabilidade, e 
que deixe um legado positivo duradouro no território, na comunidade em geral, na equipa, nos 
parceiros, nos voluntários e nos peregrinos.  

Teremos como fontes de inspiração e principais indicadores os objetivos já referidos. 

Vamos juntos construir a Jornada Mundial da Juventude mais sustentável de sempre!  

 

https://www.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
https://plataformadeacaolaudatosi.org/
https://holyseemission.org/contents/statements/5806914667987.php

