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JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE 

Lisboa 2023 – Em Família Claretiana 
 

1. O que é JMJ+fc? 

Um ENCONTRO MUNDIAL de JOVENS da FAMÍLIA CLARETIANA, relacionado com a JORNADA MUNDIAL da 

JUVENTUDE convocada pelo papa Francisco em Lisboa e organizada pela Família Claretiana da Europa. 

2. Porquê? 

Porque, como disse o papa a 5 de abril de 2020, a Igreja chama-nos a “caminhar juntos”, viajar, confrontar-nos 

com lugares e rostros que antes nunca vimos, viver experiências novas. Porque queremos partilhar a nossa 

“experiência de Jesus com outros povos e nações”. Porque num mundo onde “muitas vezes há conexão” 

desejamos que haja também comunicação. Porque temos que “hacer lío - fazer-nos ouvir!”, e dar testemunho 

da nossa fé a outros jovens e ao mundo inteiro. E porque temos a sorte de poder celebrar tudo isto com muitos 

jovens que caminhan seguindo os passos de Claret e gritando ao mundo: Deus é amor. 

3. Para quem? 

Para o nosso ENCONTRO MUNDIAL de JOVENS estamos a convocar a partir dos 16 anos (nascidos em 2007). 

Prevê-se que a média dos participantes estará entre os 16 e os 25 anos. 

4. Onde e quando? (*) 

O encontro inicial acontecerá nos Carvalhos (a 10 km do Porto). A nossa sede durante os dias da JMJ e a 

realização do encontro final vai situar-se em Agualva-Cacém (a 20 km de Lisboa). Em ambos lugares temos 

comunidades dos missionários claretianos e boas comunicações de transporte. 

ENCONTRO INICIAL 
Carvalhos 

 
Durante 3 dias, na zona 

claretiana do Porto (Portugal). 
 
 

Vamos encontrar-nos para 
partilhar o que nos une como 

FAMÍLIA CLARETIANA. 

JMJ 2023 
Lisboa 

 

Durante 6 dias, em Lisboa, 
Jornada Mundial da 

Juventude. 
 

 
Vamos participar na JMJ 2023, 
com jovens de todo o mundo 

https://www.lisboa2023.org/  

 

ENCONTRO FINAL 
Agualva-Cacém 

 
Terminada a JMJ, no Cacém, 

temos 2 dias em FAMÍLIA. 
 
 

Vamos partilhar, avaliar e 
sonhar novas formas de fazer 

caminho com Claret. 
#claret_way 

*Ainda não se sabem as datas oficiais. 

5. Próximos passos? 

A partir de janeiro de 2022 contamos ter mais informações sobre la programação da JMJ+fc, assim como sobre 

custos e processos de inscrição. 

https://www.lisboa2023.org/


CARTA CONVOCATORIA 

ENCONTRO MUNDIAL de JÓVENS da FAMÍLIA CLARETIANA 
JORNADA MUNDIAL da JUVENTUDE, Lisboa 2023 

«Maria levantou-se e partiu apressadamente» (Lc 1, 39) 
 
 
Queridos irmãos e irmãs: 
Uma saudação cordial. 
 
No ano de 1984, o Papa João Paulo II iniciou a celebração da Jornada Mundial da 
Juventude (JMJ). As últimas edições foram em Cracóvia 2016 (Polónia) e em Panamá 
2019 (Panamá), com a presença do Papa Francisco. A cidade de Lisboa foi escolhida 
para acolher a próxima JMJ em julho/agosto de 2023. 
 
Em anteriores edições participaram numerosos jovens da Família Claretiana, ligados de 
diversos modos a cada um dos seus ramos e às suas estruturas. 
 
Por essa razão, os ramos da Família Claretiana presentes na Europa, propõem que por 
ocasião da JMJ Lisboa 2023 todos os nossos jovens participem juntos como Família 
Claretiana, tomando parte quer nos atos comuns da JMJ, quer nos encontros 
organizados expressamente para partilhar e crescer no nosso carisma missionário 
transmitido por meio de Santo António Maria Claret. 
 
Para preparar os encontros e o acolhimento dos que vierem à JMJ em 2023, a PJV+fc 
Europa e Claret_Way (Rede Mundial de Jovens Claretianos +18), já começaram os 
trabalhos de programação e de promoção à participação. 
 
Convidamos-vos a iniciar já a sensibilização, o convite a outros e os preparativos nos 
vossos lugares de origem, nas vossas Congregações, Institutos e Movimentos, para que 
entre todos consigamos uma participação significativa e bem organizada. 
 
Junto com esta carta vai a convocatória inicial, com os dados básicos da proposta, que 
será completada com mais pormenores logo que a organização da JMJ nos facilite. 
 
Desde o início confiamos este encontro e seus frutos missionários ao Coração de Maria, 
nossa Mãe. Esperamos que esta experiência universal seja uma bela ocasião de 
renovarmos a nossa vivência e compromisso de seguidores de Jesus à maneira de 
Claret. 
 
Um abraço fraterno. 
 

 
 
João Luís Alves, CMF    Martín Areta, CMF 
Prefeito de Pastoral Juvenil Vocacional   PJV Spain 
Claretianos de Fátima    Claretianas de Fátima 

 
Victor Portugal, CMF     Joseph Kathula, CMF 
PJV Portugal     PJV UK 
Claretianos de Fátima     Claretianos de Fátima 

 
Mais informações sobre a JMJ Lisboa 2023 em: www.lisboa2023.org 
Para mais informações pode contactar-nos através de e-mail: jmj23claret@gmail.com  

mailto:jmj23claret@gmail.com

