
O DESAFIO DA JMJ EM PORTUGAL
ainda a importância decisiva que 
representou, na escolha de Lisboa, 
a ligação (geográfica e histórica) 
de Portugal a outros continentes, 
em especial o africano, e aos povos 
de língua portuguesa.
Foi este também um aspeto que 
as autoridades civis (Presidente 
da República, Primeiro-Ministro e 
Presidente da Câmara de Lisboa) 
quiseram pôr em relevo quando, 
de imediato e com grande ante-
cipação, deram as boas-vindas aos 
jovens que nos vão visitar daqui 
a três anos. A abertura e tolerân-
cia da sociedade portuguesa para 
com diferentes povos e culturas foi 
realçada como uma característica, 
que está em sintonia com os obje-
tivos do evento.
As Jornadas Mundiais da 
Juventude nasceram da iniciativa 
de São João Paulo II e têm marca-
do a vida de mais de uma geração 
de jovens (participei em algumas 
das primeiras e agora são os meus 
filhos quem nelas tem participa-
do). São mais do que um momento 
de entusiasmo passageiro ou uma 
ocasião de convívio e intercâm-
bio internacional. A proposta que 
nelas é feita, na linha traçada 
por São João Paulo II, Bento XVI 
e Francisco, é uma proposta fas-
cinante e exigente, de conversão 
pessoal e de evangelização, com 

A
cabo de receber como-
vido e com grande ale-
gria a notícia (na verdade, 

não completamente inesperada) 
da realização da próxima Jornada 
Mundial da Juventude em Lisboa, 
daqui a três anos. A alegria é 
partilhada pelas autoridades da 
Igreja, do Estado e do Município, 
pelos jovens que se deslocaram ao 
Panamá para participar na Jornada 
deste ano, e aí receberam a notícia, 
e pelos que de cá seguiram essa 
Jornada. Trata-se, na verdade, de 
acolher um evento que já alguém 
qualificou como o maior encontro 
juvenil de vários dias jamais ocor-
rido em Portugal, que congrega 
uma multidão numerosa (prova-
velmente mais de um milhão de 
pessoas) e verdadeiramente uni-
versal, sem paralelo no mundo 
inteiro. Compreende-se, por isso, 
que entusiasme todos os portu-
gueses, católicos e não católicos.
O Patriarca de Lisboa salientou, a 
propósito, a oportunidade que se 
abre de uma revitalização da mis-
são pastoral da Igreja, em especial 
junto dos jovens. Evocou expe-
riências positivas neste âmbito que 
têm crescido nos últimos anos, 
como a Missão País, que mobiliza, 
também por estes dias, milhares de 
estudantes universitários.
D. Manuel Clemente salientou 
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todos os efeitos de transformação 
social que daí decorrem.
A escolha de Lisboa (e de Portugal, 
porque todas as dioceses portu-
guesas estarão de vários modos 
envolvidas) não é uma vitória de 
uma qualquer competição, mas 
sobretudo uma responsabilidade, a 
responsabilidade de estar à altura 
de vários desafios.
Um desses desafios é o do acolhi-
mento e hospitalidade para com 
a multidão que nos vai visitar, 
desafio que implica abrir as casas 
e edifícios das famílias, das paró-
quias, dos movimentos eclesiais, 
das escolas católicas e públicas e 
de outras instituições.
Outro dos desafios é o do teste-
munho do convívio harmonioso 
de povos e culturas diferentes no 
nosso país. Não seremos certa-
mente um modelo irrepreensível 
neste campo, mas, mesmo assim, 
temos estado imunes aos ven-
tos de hostilidade aos estrangeiros 
que sopram um pouco por todo o 
mundo. É essa harmonia que cons-
titui o contexto mais adequado 
para acolher a Jornada Mundial da 
Juventude.
E o desafio maior será certamente 
o de mostrar a todos, a Portugal e 
ao Mundo, o rosto jovem, alegre e 
pleno de esperança da Igreja. Há 
que trabalhar para isso desde já. •

Pedro Vaz Patto
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