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O Papa dirigiu uma mensagem de 
agradecimento às famílias por-
tuguesas que vão acolher jovens 
peregrinos na Jornada Mundial 
da Juventude (JMJ) Lisboa 2023. 
“Queridas famílias, vocês vão re-
ceber jovens na Jornada da Ju-
ventude. O vosso lar vai alargar-
-se, ser maior, vão ter hóspedes 
jovens, com os vossos filhos, os 
vossos parentes jovens”, refere, 
num vídeo divulgado pela organi-
zação portuguesa do encontro.
Francisco admite que a presença dos 
peregrinos dentro da própria casa 
pode “revolucionar um pouco a vida 

das famílias de acolhimento”. “Se o 
quisermos dizer em termos burgue-
ses, vai ser um incómodo. Mas vocês 
fazem-no com o coração grande, 
não só para servir, que é uma coisa 
grande, também para se abrirem a 
outros jovens, outras culturas, outros 
modos de ver a vida”, acrescenta.
O Papa assume que a chegada de 
jovens implica “problemas, de des-
conforto e trabalho”, sublinhando 
que essa presença deixa, contudo, 
“a semente de outra cultura, de ou-
tro ponto de vista”. “Vão relativizar, 
em cada um de vocês, tantas coisas 
de que têm a certeza. Aí se pode ver 

Papa às famílias de acolhimento: 
“Obrigado pelo que fazem”

que, noutros lugares, as coisas po-
dem ser de outra forma. Vão univer-
salizá-los”, sustenta.
“Vocês recebem jovens de todo os 
lados. Parece algo muito pequeno, 
porque são um, dois jovens, em 
cada família, mas o universo cultu-
ral vai entrar na casa de cada um e 
vai sair, neles, com a sua experiên-
cia”, considera o Papa.
Francisco sublinha que o relato dos 
jovens estrangeiros apresenta como 
“experiência mais bonita” a passa-
gem pelas famílias de acolhimento, 
mostrando que “é possível ser cris-
tão de outra forma, com outra cul-

tura”. “A isto chama-se universalizar, 
abrir-se ao horizonte. Obrigado pelo 
que fazem: vai ser incómodo, para 
vocês, implica trabalho, mas vai ser 
uma sementeira de universo, de 
olhar para lá do horizonte, além dos 
nossos pequenos limites, pequenas 
fronteiras – geográficas, culturais ou 
espirituais”, declara.
O Papa despede-se com um agra-
decimento e pedidos de oração. 
“Obrigado por esta generosidade, 
de receber jovens. Que Deus os 
abençoe, que a Virgem cuide de 
vocês e peço-lhes que rezem por 
mim. Obrigado”, conclui.
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diferente e que o importante é “vê-
-la como um dom de Deus”.
Já D. Américo Aguiar realçou a “re-
lação fraterna”, desde o primeiro 
momento, com o Panamá, um país 
onde descobriu uma “Igreja frater-
na”, uma “Igreja pequena”, um “país 
pequeno”, mas com um “povo no-
bre, que conseguiu fazer uma Jor-

nada Mundial da Juventude”. O pre-
sidente da Fundação JMJ Lisboa 
2023 referiu ainda que, no encontro 
com o Papa Francisco, manifestou 
o seu agradecimento com o Pana-
má porque, “ao partilharem a sua 
experiência com a organização da 
JMJ, partilharam as suas fragilida-
des e debilidades sem vergonha”.

A comitiva portuguesa participou 
ainda numa missa de celebração 
dos quatro anos da JMJ Pana-
má 2019 no dia 22 de janeiro. D. 
Ulloa pediu que o sonho do Papa 
Francisco para a JMJ Lisboa 2023 
se torne realidade, para que “[os 
jovens] voltem a experimentar a 
alegria do encontro com Deus e 

com os irmãos e irmãs, depois de 
grandes períodos de distância e 
isolamento, através de um abra-
ço fraterno entre os povos e entre 
gerações”.
A visita servirá ainda para várias 
reuniões de trabalho com vista à 
preparação da Jornada Mundial 
da Juventude em Lisboa.

A visita iniciou no passado dia 20 
de janeiro com reuniões com re-
presentantes do Estado na ges-
tão da JMJ Panamá 2019 e com 
responsáveis pela área logística 
da JMJ Panamá 2019. No dia 21 de 
janeiro, a delegação portuguesa 

participou no Te Deum, para assi-
nalar os 350 anos da trasladação 
da Cidade do Panamá e da Ca-
tedral Metropolitana. No mesmo 
dia, a delegação do Comité Orga-
nizador Local da JMJ Lisboa 2023 
reuniu-se com os responsáveis das 

diversas direções da JMJ Pana-
má 2019, na Universidade Católica 
Santa María la Antigua.
D. José Domingo Ulloa Mendieta, ar-
cebispo metropolitano católico ro-
mano do Panamá, ao dirigir-se aos 
membros da comitiva portugue-

sa, salientou que “iremos partilhar 
as nossas dificuldades e os nossos 
erros, reconhecer as nossas debili-
dades, para nos enriquecermos e 
partilharmos as nossas experiên-
cias”. Além disso, chamou a atenção 
para o facto de cada Jornada ser 

Fundação JMJ Lisboa 2023 
está no Panamá para 
celebrar os quatro anos 
da JMJ Panamá 2019
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produtos
oficiais

SACO MOCHILA
Saco mochila de cordões de linha 

nature, algodão reciclado, com 
alças de transporte de 70 cm. 
Cordões de algodão cru, com 
argolas de metal reforçadas. 
Resistência até 9kg de peso. 

100% Algodão Reciclado 140 g/m. 
Dimensões: 380 x 420 mm

PULSEIRA DEZENA 
DE MADEIRA  

Contas de madeira de oliveira. 
As contas são tecidas em fio de 
algodão com nós macramé por 
artesãs locais. A cruz é uma liga 

de metais, com uma componente 
reciclada. Produzida em Fátima

 

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) foi distinguida pelos Prémios CEU Ángel Herrera na 
categoria Difusão da cultura católica, por “reconhecer, a partir do protagonismo dos jovens, 
a promoção da paz, a união e a fraternidade entre os povos e as nações de todo o mundo” 

e por ser “um convite aos mais jovens a construir um mundo mais justo e solidário”.
O prémio foi entregue dia 23 de janeiro, ao Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida,  

a quem o Santo Padre confiou a promoção e a organização da JMJ, em colaboração com  
a Igreja particular que acolhe o evento (Comité Organizador Local).

Para facilitar a todos o processo de inscrição na Jornada Mundial da Juventude 
Lisboa 2023, a organização disponibilizou um vídeo tutorial com o passo a passo de 

como fazer a inscrição na plataforma online.
Este vídeo tutorial explica, de forma didática e dinâmica, os diferentes campos de 

preenchimento do formulário de inscrições e vai ajudar-te ao longo do processo de 
inscrição na plataforma online. Podes aceder ao vídeo através do qr code acima.


