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Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 mobiliza jovens do Brasil  
e da América Latina 

 

O presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023 e o Comité Organizador Local (COL) 
da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023 estão a promover a Jornada 
no Brasil, de 26 de agosto a 12 de setembro, bem como no Perú, na reunião da 
Pastoral da Juventude da América Latina, que decorre em Lima. 

A comitiva portuguesa vai também estar presente na 59ª Assembleia Geral da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, no Santuário Nacional de Nossa 
Senhora Aparecida, em São Paulo, e irá deslocar-se a Brasília, Rio de Janeiro, 
Bahia, Fortaleza e Belém. 

No âmbito desta visita, D. Américo Aguiar, Presidente da Fundação JMJ Lisboa 
2023, destaca que “é uma viagem muito importante para a divulgação da JMJ 
Lisboa 2023, sobretudo, para mobilizar os jovens da América Latina e do Brasil a 
participarem e viverem uma experiência única neste encontro mundial a decorrer 
em Lisboa". 

Para melhor esclarecer estes jovens sobre a JMJ Lisboa 2023, a comitiva 
portuguesa irá integrar várias direções do COL, especialmente das áreas do 
acolhimento e acompanhamento dos peregrinos e do ‘Caminho 23’, com a 
presença dos responsáveis pelo acolhimento dos peregrinos brasileiros e dos da 
América Latina. 

Procurando aproximar e motivar a participação na JMJ Lisboa 2023, 
esclarecendo dúvidas, inclusive relacionadas com a logística da viagem, o COL 
pretende realizar viagens semelhantes aos Países Africanos de Língua Oficial 
Portuguesa (PALOP), nomeadamente a Angola, Moçambique, Cabo Verde, 
Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. 

 

Sobre a JMJ Lisboa 2023 

Lisboa é a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição internacional da Jornada 
Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 1 e 6 de agosto de 2023. 
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As edições internacionais da JMJ são um acontecimento religioso e cultural que reúne centenas 
de milhares de jovens de todo o mundo, durante cerca de uma semana. 

As JMJ nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido 
em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude. 

A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma. A JMJ já passou pelas seguintes cidades: 
Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila 
(1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), 
Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016) e Panamá (2019). 

 

Para mais informações: 
Comunicação JMJ Lisboa 2023 

press@lisboa2023.org 

 

 

 

 

 


