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O QUE É?
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.
Com uma identidade claramente católica, é aberta a todos,
quer estejam mais próximos ou mais distantes da Igreja. 

LISBOA 2023

PARTICIPA NA JORNADA
DA TUA VIDA!

A JMJ irá decorrer entre os dias 1 e 6 de agosto de 2023. Os
Eventos Centrais da Jornada irão decorrer no Parque do Tejo.
Durante a semana os jovens serão distribuídos por três
dioceses, a Diocese de Santarém, a Diocese de Lisboa e a
Diocese de Setúbal. 

ESTRUTURA DA JORNADA
Ao longo de uma semana, os jovens provenientes de todo o
mundo são acolhidos, na sua maioria, em instalações públicas
(ginásios, escolas, pavilhões…) e paroquiais ou em casas de
famílias. Além dos momentos de oração, partilha e lazer, os
jovens inscritos participam em várias iniciativas organizadas
pela equipa da JMJ, em diferentes locais da cidade que a acolhe.

A equipa do Comité Organizador Diocesano de Vila Real é
constituída por membros de todos os Arciprestados da
Diocese. A sua função consiste em desafiar e preparar os
jovens da Diocese para a participação na Jornada bem como
organizar os Dias nas Dioceses. 

COD VILA REAL

DIAS NA DIOCESES
Os DnD é um encontro que antecede a semana da JMJ Lisboa
2023, de 26 a 31 de julho de 2023 e consiste na integração
dos jovens vindos de todo o mundo nas comunidades
paroquiais das várias dioceses do país. Durante esses dias, os
participantes podem ficar a conhecer melhor a região que os
acolhe, bem como a Igreja local e as suas especificidades,
ficando alojados, à semelhança da semana da JMJ, em
instalações públicas, paroquiais ou em casas de famílias.

Se t iveres dúvidas contacta-nos!

Vila.Real@lisboa2023.org

/JUVdiocesevi lareal

/juvvi lareal




