
Este é o slogam e o tema da Jornada Mundial da Juventude em 

Lisboa, tema dedicado a Maria! 

 

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) é um encontro dos 

jovens de todo o mundo com o Papa. É, simultaneamente, uma peregrinação, uma festa da juventude, 

uma expressão da Igreja universal e um momento forte de evangelização do mundo juvenil. 

Apresenta-se como um convite a uma geração determinada em construir um mundo mais justo e 

solidário. Com uma identidade claramente católica, é aberta a todos, quer estejam mais próximos ou 

mais distantes da Igreja.  Acontece todos os anos a nível diocesano, até agora por altura do Domingo 

de Ramos e a partir de 2021 no Domingo de Cristo Rei. A cada dois, três ou quatro anos ocorre como 

um encontro internacional, numa cidade escolhida pelo Papa, sempre com a sua presença. Reúne 

milhares de jovens para celebrar a fé e a pertença à Igreja.  

Desde a primeira edição, que se realizou na cidade de Roma em 1986, a Jornada Mundial da 

Juventude tem-se evidenciado como um laboratório de fé, um lugar de nascimento de vocações ao 

matrimónio e à vida Consagrada e um instrumento de evangelização e transformação da Igreja.   

Visa proporcionar a todos os participantes uma experiência de Igreja universal, fomentando o 

encontro pessoal com Jesus Cristo. É um novo impulso à fé, à esperança e à caridade de toda a 

comunidade do país de acolhimento. Tendo os jovens como protagonistas, a Jornada Mundial da 

Juventude procura também promover a paz, a união e a fraternidade entre os povos e as nações de 

todo o mundo. 
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Nossa Senhora da Visitação, 
 
que partistes apressadamente para a montanha ao encontro de Isabel, 
 
fazei-nos partir também ao encontro de tantos que nos esperam 
 
para lhes levarmos o Evangelho vivo: 
 
Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor! 
 
Iremos apressadamente, sem distração nem demora, 
 
antes com prontidão e alegria. 
 
Iremos serenamente, pois quem leva Cristo leva a paz, 
 
e o bem-fazer é o melhor bem-estar. 
 
Nossa Senhora da Visitação, com a vossa inspiração,  
 
esta Jornada Mundial da Juventude 
 
será a celebração mútua do Cristo que levamos, como Vós outrora. 
 
Fazei que ela seja ocasião de testemunho e partilha,  
 
convivência e ação de graças, procurando cada um o outro que sempre espera. 
 
Convosco continuaremos este caminho de encontro, para que o nosso mundo se  
 
reencontre também, na fraternidade, na justiça e na paz. 
 
Ajudai-nos, Nossa Senhora da Visitação,a levar Cristo a todos, obedecendo ao   
 
Pai, no amor do Espírito! 


