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«Quando, em 1985, quis dar início às Jornadas
Mundiais da Juventude, pensei nas palavras do
Apóstolo João, que ouvimos nesta noite: “O que era
desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com
os nossos olhos, o que contemplámos e as nossas
mãos apalparam acerca do Verbo da vida... isso vos
anunciamos” (1 Jo 1, 1.3). E imaginei as Jornadas
Mundiais da Juventude como um momento forte
em que os jovens do mundo pudessem encontrar--se com Cristo, o eternamente jovem, e aprender
d’Ele a ser os evangelizadores dos outros jovens.
Nesta noite, juntamente convosco, louvo a Deus e
dou-Lhe graças pelas dádivas derramadas sobre
a Igreja através das Jornadas Mundiais da Juventude. Milhões de jovens participaram nas mesmas,
tornando-se, por conseguinte, testemunhas cristãs
melhores e mais comprometidas».
(Vigília com os jovens no parque Downsview,
Toronto, 27 de Julho de 2002.
Última JMJ internacional de João Paulo II)
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«Hoje, ao chegar a Colónia para participar convosco
na XX Jornada Mundial da Juventude, torna-se espontâneo recordar com emoção e reconhecimento
o Servo de Deus tão amado por todos nós, João
Paulo II, que teve a ideia luminosa de convocar os
jovens do mundo inteiro para celebrar juntos Cristo, único Redentor do género humano. Graças ao
diálogo profundo que se desenvolveu durante mais
de vinte anos entre o Papa e os jovens, muitos deles puderam aprofundar a fé, estabelecer vínculos
de comunhão, apaixonar-se pela Boa Nova da salvação em Cristo e proclamá-la em tantas partes da
terra. (…) Hoje compete a mim receber esta extraordinária herança espiritual que o Papa João Paulo II
nos deixou».
(Festa de acolhimento aos jovens diante
do porto de Poller Rheinwiesen,
Colónia, 18 de Agosto de 2005.
Primeira JMJ de Bento XVI)
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INTRODUÇÃO

10 perguntas sobre a JMJ
1.

O que é uma JMJ? É o evento mais internacional e multitudinário organizado pela Igreja
Católica. De três em três anos, reúne jovens de
todo o mundo, durante uma semana, para lhes
dar a conhecer a mensagem de Cristo e criar o
ambiente de partilha e reflexão sobre os temas
fundamentais da existência cristã.

2.

Quem as convoca? O Papa convida os jovens
de todo o mundo e escolhe o lugar e o tema do
encontro. Para além disso, orienta a celebração, à qual preside juntamente com bispos de
todo o mundo.

3.

Quem teve a ideia? O Papa João Paulo II,
que presidiu a oito jornadas internacionais. Em
2005, Bento XVI recebeu o testemunho em Colónia (Alemanha).

4.

Quando começaram? O espírito da JMJ começou em Roma, durante o Jubileu de 1983, Ano
Santo da Redenção. Entre as várias celebrações dedicadas à juventude, a mais importante
ocorreu na vigília do Domingo de Ramos: parti9
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ciparam mais de 300 mil jovens. Pouco tempo
depois, o ano de 1985 foi proclamado pela ONU
Ano Internacional da Juventude. A Igreja organizou novamente um encontro no Domingo de Ramos, desta vez com 350 mil jovens na Praça de
São Pedro. Depois do êxito desta convocatória,
em Dezembro desse mesmo ano, João Paulo II
instituiu a Jornada Mundial da Juventude.
5.

Quem participa? Jovens de todos os países do
mundo. A idade dos participantes oscila entre os
15 e os 30 anos: 43% são mulheres e 57% homens. Uma grande percentagem é universitária.
As JMJ mais multitudinárias tiveram lugar em
Manila (5 milhões de participantes) e em Roma
(2 milhões).

6.

Como se organizam? O Papa confia a organização ao Conselho Pontifício para os Leigos, e
a preparação directa é confiada ao Comité Organizativo Local (COL).

7.

O que se faz numa JMJ? Os momentos centrais são a Vigília e a Missa presididas pelo
Papa. Além disso, há catequeses, celebra-se
uma via-sacra…

8.

Para que servem? As suas finalidades são a
evangelização, a comunhão eclesial com o Santo Padre e a peregrinação na Fé.
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9.

Como se financiam? A assistência aos actos
religiosos é completamente gratuita: não se
paga para estar nas cerimónias religiosas nem
nas celebrações com o Papa. Os que se inscrevem nas JMJ pagam uma quantia com a qual
contribuem para os gastos gerais. Além disso,
os jovens de países mais pobres podem aceder
ao Fundo de Solidariedade gerido pelo Conselho Pontifício para os Leigos. Também se recorre a patrocínios e donativos.

10. Onde se celebraram? Desde 1986, celebram--se todos os anos em Roma e em todas as dioceses do mundo. De dois em dois ou de três em
três anos, realiza-se uma convocatória internacional: em 1987 celebraram-se em Buenos Aires
(Argentina), em 1989 em Santiago de Compostela (Espanha), em 1991 em Czestochowa (Polónia), em 1993 em Denver (EUA), em 1995 em
Manila (Filipinas), em 1997 em Paris (França),
em 2000 em Roma (Itália), em 2002 em Toronto
(Canadá), em 2005 em Colónia (Alemanha) e
em 2008 em Sydney (Austrália). Em Agosto de
2011 será celebrada em Madrid (Espanha).
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CAPÍTULO 1

Dez cidades para a história
BUENOS AIRES (Argentina)

«Conhecemos e acreditámos no amor que Deus tem por
nós» (1 Jo 4, 16)

11 e 12 de Abril de 1987. Outono no extremo Sul.
Avenida 9 de Julho: com os seus 140 metros de largura, é uma das ruas mais espectaculares do mundo.
O seu nome faz referência ao dia da declaração da
independência da Argentina. «Um novo sol se levanta sobre a nova civilização que hoje nasce. Uma corrente mais forte que o ódio e que a morte, sabêmo-lo:
o caminho é o amor». Enquanto esperam a chegada
de João Paulo II, meio milhão de jovens cantam o
hino da I Jornada Mundial da Juventude celebrada
fora de Roma. É também a primeira vez que a grande
Cruz que, a partir desse momento, presidirá a todas
as JMJ, entra no continente americano.
SANTIAGO DE COMPOSTELA (Espanha)

«Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida» (Jo 14, 6)

15 a 20 de Agosto de 1989. A história do Caminho
de Santiago remonta aos inícios do século IX, com a
13
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descoberta do sepulcro de S. Tiago Maior, evangelizador de Espanha. Desde então, o Caminho tornou-se numa das rotas de peregrinação mais concorridas
da cristandade. Os jovens peregrinos foram convocados por João Paulo II no Monte del Gozo, com vista
para as torres da catedral de Santiago. O Papa pede-lhes: «Oxalá que aqui, diante do túmulo do apóstolo
S. Tiago, vos renoveis na fé católica, que nos vem
dos Apóstolos. Juntamente com toda a Igreja, entregai-vos com generosidade ao seguimento de Jesus
Cristo, o único que é o Caminho, a Verdade e a Vida».
CZESTOCHOWA (Polónia)

«Recebestes o espírito de filhos» (Rm 8, 15)

13 a 20 de Agosto de 1991. Há menos de dois
anos, foram derrubadas as fronteiras entre a Europa
Oriental e a Europa Ocidental, como consequência
da queda do muro de Berlim. É a primeira vez que
os jovens da Europa Oriental podem participar, sem
obstáculos, num evento semelhante. A Senhora Negra do santuário de Jasna Gorá preside a uma celebração que congrega um milhão e meio de jovens. O
Papa fala da casa comum europeia e pede à Virgem:
«Vimos aqui, onde desde há tantos séculos os homens recorrem a ti para receber a liberdade; junto a
ti, mesmo na escravidão, sentiram-se livres». Na festa da Assunção, João Paulo II encerra a JMJ com um
acto de consagração de todos os homens do mundo
à Virgem Maria.
14
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DENVER (EUA)

«Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância»
(Jo 10, 10)

10 a 15 de Agosto de 1993. Meio milhão de jovens
encheu as ruas de Denver, capital do Estado do Colorado, nos Estados Unidos. Celebra-se, pela primeira vez numa JMJ, a via-sacra. As Montanhas Rochosas são testemunhas da mensagem de João Paulo II:
«Não asfixieis a vossa consciência. A consciência é o
núcleo mais secreto e o sacrário do homem, no qual
este se sente a sós com Deus. No mais profundo
da sua consciência, o homem descobre a existência
de uma lei que ele não dita a si mesmo, mas à qual
deve obedecer. Essa lei não é uma lei humana externa, mas a voz de Deus, que nos chama a libertar-nos
das correntes dos maus desejos e do pecado, e nos
leva a buscar o bem e a verdade».
MANILA (Filipinas)

«Como o Pai Me enviou, também Eu vos envio a vós» (Jo
20, 21)

10 a 15 de Janeiro de 1995. A maior assembleia de
pessoas de todos os tempos teve lugar por ocasião
da X Jornada Mundial da Juventude, celebrada nas
Filipinas: cinco milhões de jovens uniram-se a João
Paulo II, que os animou a viverem o núcleo mais
genuíno do Cristianismo: o amor ao próximo. «Sois
capazes de oferecer as vossas forças e os vossos
talentos para o bem dos outros? Sois capazes de
15
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amar? Se o sois, a Igreja e a sociedade podem pôr,
em cada um de vós, grandes esperanças».
PARIS (França)

«Mestre, onde moras? Vinde e vede» (Jo 1, 38-39)

21 a 24 de Agosto de 1997. Navarro-Valls, portavoz da Santa Sé entre 1984 e 2006, afirmou, alguns
anos depois, que os acontecimentos no hipódromo
de Longchamp (Paris) foram como «Um Maio de 68
ao contrário». Isto porque, «estes jovens de Paris
eram filhos dos jovens de Maio de 68, uma geração
que pretendeu libertar-se da tradição de todo o poder
estabelecido e de qualquer limite à autonomia individual. Mas foram mais hábeis para derrubar do que
para construir» (Y. de la Cierva, Director JMJ 2011)
ROMA (Itália)

«O Verbo fez-Se carne e habitou entre nós» (Jo 1, 14)

15 a 20 de Agosto de 2000. No coração do ano jubilar
celebrou-se, na cidade eterna, o jubileu dos jovens:
uma JMJ na qual estiveram presentes mais de dois
milhões de pessoas. Durante a vigília de oração no
campus da universidade de Torvergata, João Paulo II
interpelou a multidão: «No ano 2000 é difícil acreditar? Sim, é difícil. Não precisamos de o esconder. É
difícil, mas com a ajuda da graça é possível, como
Jesus disse a Pedro: “Não foi a carne e o sangue
que to revelou, mas o meu Pai que está nos céus”
16
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(Mt 16, 17)». Os jovens cantavam o hino Emmanuel:
«Chegou uma era de primavera, é tempo de mudar.
É hoje o dia sempre novo para recomeçar, mudar de
rumo, com palavras novas, mudar o coração».
TORONTO (Canadá)

«Vós sois o sal da terra… Vós sois a luz do mundo» (Mt 5,
13-14)

23 a 28 de Julho de 2002. Junto ao lago Ontário,
800 mil jovens acolhem a chegada de João Paulo II.
Durante estes dias, o Papa, idoso e doente, recorda o dom que as Jornadas Mundiais da Juventude
foram para a vida da Igreja. Esta será a sua última
JMJ. Parece intuí-lo e, por isso, no parque nacional
de Downsview, onde se celebra a Vigília e a Santa Missa, revela ao seu auditório: «Vós sois jovens,
e o Papa é idoso; 82 ou 83 anos de vida não são
a mesma coisa que 22 ou 23. Mas, mesmo assim,
identifica-se com as vossas expectativas e as vossas esperanças. Jovens de espírito, jovens de espírito! Ainda que eu tenha vivido entre muitas trevas,
sob duros regimes totalitários, vi o suficiente para me
convencer, de modo inequívoco, de que nenhuma dificuldade, nenhum medo é grande o suficiente para
afogar completamente a esperança que brota eterna
no coração dos jovens».
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COLÓNIA (Alemanha)

«Viemos adorá-Lo» (Mt 2, 2)

16 a 21 de Agosto de 2005. Bento XVI recebe o
testemunho de João Paulo II. A Divina Providência
quis que o novo Papa se encontrasse pela primeira
vez com um milhão e meio de jovens no seu país de
origem, Alemanha. Bento XVI atravessa o Reno até
à catedral de Colónia, onde se ajoelha diante do relicário dos Reis Magos. Na esplanada de Marien Feld,
Campo de Maria, disse: «Os santos indicam-nos assim o caminho para nos tornarmos felizes, mostram-nos como se consegue ser pessoas verdadeiramente humanas. Nas vicissitudes da história, eles foram
os verdadeiros reformadores que tantas vezes levantaram a humanidade dos vales obscuros nos quais
corre sempre de novo o perigo de se precipitar».
SYDNEY (Austrália)

«Recebereis a força do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas» (Act 1, 8)

15 a 20 de Julho de 2008. Bento XVI também chega
numa barca, na baía de Sydney, para o seu encontro
com os jovens na Austrália. Durante a sua viagem viveu uma experiência pessoal extraordinária: «A visão
do nosso planeta desde o alto foi verdadeiramente
magnífica. O reluzir do Mediterrâneo, a magnificência do deserto do norte de África, a exuberante selva
da Ásia, a imensidão do oceano Pacífico, o horizonte
18
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no qual nasce e se põe o Sol, o majestoso esplendor da beleza natural da Austrália». No hipódromo
de Randwick apela ao coração dos jovens: «O amor
de Deus pode propagar a sua força, somente quando lhe permitimos que nos mude a partir de dentro.
Temos de O deixar penetrar na crosta dura da nossa
indiferença, do nosso cansaço espiritual, do nosso
cego conformismo com o espírito deste nosso tempo. Só então nos será possível consentir-Lhe que
acenda a nossa imaginação e plasme os nossos desejos mais profundos».
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