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Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 organiza 
Encontro Preparatório Internacional em Fátima 
 

 

O comité organizador local da JMJ Lisboa 2023 vai promover o Encontro Preparatório 
Internacional, de 17 a 19 de outubro, em Fátima. 

O encontro, que decorrerá no Centro Pastoral Paulo VI, terá a sessão de abertura no dia 17 de 
outubro, com a presença de Prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida (DLFV), 
Cardeal Farrell. 

Reunindo as equipas de todas as Direções do Comité Organizador Local da JMJ Lisboa 2023, 
representantes das Conferências Episcopais e Pastoral Juvenil de todo o mundo, assim como 
de movimentos, congregações, o encontro pretende dar a conhecer a organização da JMJ 
Lisboa 2023, partilhando a cultura e identidade do país e cidade que vai acolher o próximo 
encontro mundial dos jovens com o Papa. 

Procurando em conjunto pensarem a JMJ, o Encontro Internacional preparatório é uma 
iniciativa do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida (DLFV) realizado em duas edições, a 
primeira após uma JMJ, em Roma, como encerramento do encontro e lançamento do 
próximo; e a segunda a decorrer cerca de um ano antes de cada JMJ, no país/cidade onde 
acontecerá, como preparação da mesma.  

A sessão de abertura do IPM - Internacional Preparatory Meeting, no dia 17, entre as 9h00 e 
as 12h30, será aberta à comunicação social, mediante inscrição, até ao dia 14 de outubro, 
para o email press@lisboa2023.org.  
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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. 

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  
 

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

