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Lançamento da obra na Feira do Livro, a 11 de setembro, às 15h00 

Em parceria com as editoras PAULUS e Paulinas, a Fundação JMJ apresenta o livro: 
Patronos da JMJ Lisboa 2023 no Palco central 

 

As Editoras PAULUS e Paulinas, com o apoio da Fundação Jornada Mundial da Juventude (JMJ) 
Lisboa 2023, vão promover o lançamento do livro “Patronos” no palco central da Feira do Livro 
no dia 11 de setembro às 15h00. 

Com a presença dos diretores editoriais, Padre Tiago Melo e Irmã Eliete Duarte, o lançamento 
da obra contará também com representantes do Comité Organizador Local (COL) da JMJ 
Lisboa 2023, para apresentarem a obra e a importância dos Patronos junto da comunidade 
jovem e para lançarem o convite à participação e  a sua mobilização para o encontro.  

A preparação, a realização e o dinamismo de cada JMJ, que se inaugura com o encontro de 
jovens de todo o mundo com o Papa, são confiados a patronos, santos e santas canonizados 
ou com esse processo em curso, referências para os jovens. O livro Patronos da JMJ Lisboa 
2023 apresenta a biografia dos 13 patronos, mulheres, homens e jovens naturais de Lisboa e 
outras geografias, nomeadamente S. João Paulo II, S. João Bosco, S. Vicente, Santo António, S. 
Bartolomeu dos Mártires, S. João de Brito, a beata Joana de Portugal, o beato João Fernandes, 
a beata Maria Clara do Menino Jesus, o beato Pedro Jorge Frassati, o beato Marcel Callo, a 
beato Chiara Badano e o beato Carlo Acutis. 

Publicado conjuntamente pela PAULUS e Paulinas, o livro inclui a apresentação do prefeito do 
Dicastério Leigos Família e Vida, Cardeal Kevin Farrel, “sobre a importância pastoral e 
espiritual dos patronos da Jornada Mundial da Juventude” e um texto de introdução dos 
patronos do cardeal-patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, onde indica “as principais 
referências históricas de cada um, assim como a sua importância pastoral e espiritual para a 
preparação e realização da próxima Jornada Mundial da Juventude”. 

A apresentação do livro Patronos da JMJ Lisboa 2023 na Feira do Livro irá terminar com o hino 
oficial da JMJ Lisboa 2023, “Há Pressa no Ar”. 

 

Patronos Diocesanos 

Pela primeira vez, a preparação da JMJ Lisboa 2023 que está a acontecer em todas as dioceses de Portugal pelo 
dinamismo dos Comités Organizadores Diocesanos, é também confiada a patronos diocesanos da Jornada 
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Mundial da Juventude. Assim, cada Diocese escolheu santos ou santas que são referências para o contexto de 
cada realidade diocesana e, pelos seu exemplo e proteção, ajudarão a caminhar até à JMJ Lisboa 2023. 

 

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). 
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