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A marca da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 vai ser apresentada na 

próxima sexta-feira 16 de outubro, dia em que se comemora a eleição papal de São 

João Paulo II, fundador deste encontro internacional de jovens que tem marcado 

gerações em todo o mundo.  

 

O evento digital será transmitido através das redes sociais da Jornada Mundial da 

Juventude (JMJ) às 11 horas de Lisboa (12h de Roma) e pretende marcar o caminho 

de preparação da JMJ – a primeira a realizar-se em Portugal.  

 

A apresentação será divulgada através das redes sociais da JMJ: Facebook  

(disponível em 22 idiomas) e Youtube. 

 

No dia 16 de outubro será também lançado o site da JMJ que estará disponível em 

www.lisboa2023.org.  

 

O novo logotipo da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) foi inspirado pelo tema 

escolhido pelo Papa Francisco para a edição da JMJ que terá lugar em Lisboa 

(«Maria levantou-se e partiu apressadamente», Lc 1, 39) e pelos traços da cultura e 

religiosidade portuguesas.  

 

A proposta vencedora foi escolhida num concurso internacional promovido pelo 

Comité Organizador Local (COL) que contou com a participação de centenas de 

candidatos provenientes de 30 países dos cinco continentes.  

 

A triagem inicial dos trabalhos foi feita por uma equipa de académicos da 

Universidade Católica Portuguesa que selecionou as 21 melhores propostas. Estas 

foram depois avaliadas por profissionais da área do marketing e da comunicação, 

provenientes de agências comunicação presentes em Portugal, que elegeram três 

finalistas. Coube depois ao Dicastério para os Leigos, Família e Vida selecionar a 

proposta vencedora.  

https://www.facebook.com/jornadamundialdajuventude/
https://www.youtube.com/channel/UCdgWE0N208fCJ9HVlsKrxrw
http://www.lisboa2023.org/


 

No atual contexto, o Comité Organizador Local da JMJ Lisboa 2023 continua a dar 

prioridade às necessidades daqueles que têm sido afetados pela pandemia, sem 

perder de vista a organização do evento. As equipas de trabalho, em diálogo 

contínuo com a Santa Sé, prosseguem os preparativos deste encontro de jovens que, 

há mais de três décadas, é para todo o mundo sinal de esperança, união e 

solidariedade.   

 

Após o lançamento do logotipo, e ainda este ano, o Comité Organizador Local, 

juntamente com as dioceses portugueses, está a preparar um conjunto de ações de 

divulgação baseadas no tema «Maria levantou-se e partiu apressadamente» (Lc1, 

39). Estas iniciativas de mobilização juvenil terão um âmbito local.    

 

Sobre a JMJ 

Foi a 27 de janeiro de 2019, na Jornada Mundial da Juventude, que se realizou no 

Panamá, que o Cardeal Kevin Farrell, prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família 

e a Vida, da Santa Sé, anunciou que Lisboa seria a próxima cidade a receber o 

evento. 

 

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ), um encontro dos jovens de todo o mundo 

com o Papa, foi instituída por João Paulo II, em 1985, e desde então tem-se 

evidenciado como um momento de encontro e partilha para milhões de pessoas por 

todo o mundo. 

 

A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, e desde então 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). 

 

 
 
 
 
 



INFORMAÇÃO SOB EMBARGO ATÉ SEXTA-FEIRA ÀS 11H15 DE LISBOA 

 

O novo logotipo da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, inspirado no tema 

“Maria levantou-se e partiu apressadamente” (Lc 1, 39), tem a Cruz como elemento 

central. Esta é atravessada por um caminho onde surge o Espírito Santo. Trata-se 

de um convite aos jovens para que não se acomodem e sejam protagonistas da 

construção de um mundo mais justo e fraterno. As cores (verde, vermelho e 

amarelo) evocam a bandeira portuguesa.   

 

Cruz  

A Cruz de Cristo, sinal do amor infinito de Deus pela humanidade, é o elemento 

central, de onde tudo nasce. 

 

Caminho  

Tal como indica o relato da Visitação que dá tema à JMJ Lisboa 2023, Maria parte, 

pondo-se a caminho para viver a vontade de Deus, e dispondo-se a servir Isabel. 

Este movimento sublinha o convite feito aos jovens para renovarem ‘o vigor interior, 

os sonhos, o entusiasmo, a esperança e a generosidade’ (Christus Vivit, 20). A 

acompanhar o caminho surge, ainda, uma forma dinâmica que evoca o Espírito 

Santo.    

 

Terço 

A opção pelo terço celebra a espiritualidade do povo português na sua devoção a 

Nossa Senhora de Fátima. Este é colocado no caminho para invocar a experiência 

de peregrinação que é tão marcante em Portugal.  

 

Maria  

Maria foi desenhada jovem para representar a figura do Evangelho de São Lucas 

(Lc 1, 39) e potenciar uma maior identificação com os jovens. O desenho exprime a 

juvenilidade própria da sua idade, característica de quem ainda não foi mãe, mas 

carrega em si a luz do mundo. Esta figura aparece levemente inclinada, para mostrar 

a atitude decidida da Virgem Maria.  

 

 



A autora 

Beatriz Roque Antunes, jovem designer portuguesa de 24 anos, é a autora do 

logotipo da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. Estudou Design em Londres 

e atualmente trabalha numa agência de comunicação, em Lisboa. “Como nos diz a 

passagem que é o tema da JMJ Lisboa 2023, Maria não se acomoda e vai visitar a 

prima. É esse o convite aos jovens: que não se acomodem, que façam acontecer, 

que construam e não deixem o destino do mundo nas mãos dos outros. Precisamos 

todos que os jovens tomem o mundo nas suas mãos”, diz a vencedora do concurso 

que elegeu o logo da JMJ.  

 

 
Para mais informações e pedidos de entrevista, contacte o gabinete de imprensa da 

JMJ Lisboa 2023 através do endereço eletrónico press@lisboa2023.org . 

mailto:press@lisboa2023.org

