'Eis a serva do Senhor,
faça-se em mim segundo a vossa palavra'

Lê atentamente a informação seguinte.
Em caso de dúvida, contacta-nos:

juventude@patriarcado-lisboa.pt

O QUE È?
A Jornada Mundial da Juventude também conhecida como JMJ é um evento religioso instituído pelo
Papa João Paulo II em 20 de dezembro de 1985,que reúne milhões de católicos de todo o mundo,
sobretudo jovens. Com duração de cerca de uma semana, promove eventos da Igreja Católica para
os jovens e com os jovens.
Reúne milhares de jovens para celebrar e aprender sobre a fé católica, para conhecer melhor a
doutrina católica e para construir pontes de amizade e esperança entre continentes, povos e culturas,
além de compartilhar entre si a vivência da espiritualidade.
“…a esperança de um mundo melhor está numa juventude sadia, com valores, responsável e, acima de tudo, voltada
para Deus e para o próximo.” São João Paulo II

VIAGEM
20 de Janeiro				Viagem Lisboa
21 de Janeiro				

(10:15)

Nova Iorque

(escala)

Chegada ao Panamá e alojamento

22 Janeiro – 27 Janeiro JMJ Panamá

(com o Pacote A1)

28 Janeiro					Viagem Cidade do Panamá
Nova Iorque
								(chegada no dia 29 de Janeiro | previsão - 08:10)

Inscrição
05 MAIO

Cidade do Panamá

05 JUNHO

(escala)

Lisboa 			

Pagamento
Inclui viagens, seguro de viagem, inscrição no pacote A1 da JMJ
(alojamento de 21 a 28 de manhã; alimentação desde o jantar de dia 21 até ao almoço de dia 27; seguro e transportes na área da
JMJ de 21 a 27; Kit do peregrino)

Não inclui a alimentação durante os tempos de viagem/escala
Não inclui, no Panamá, o peq. almoço e almoço de dia 21 e o jantar de dia 27)

1ª Prestação

2ª Prestação

3ª Prestação

600€

450€

450€

até 05 Jun 2018

até 05 Set 2018

até 05 Nov 2018

IDADE DE PARTICIPAÇÃO
A idade mínima é de 15 anos à data de 20 de Janeiro de 2019
A idade máxima recomendada pela organização da JMJ é de 30 anos.
Acima dos 30 anos serão aceites apenas inscrições de animadores que acompanhem um grupo.
Menores de 18 anos
» Participação sob a responsabilidade de um animador adulto com 21 anos completos à data de 20 de Janeiro 2019.
» Cada animador responsável só pode ter a seu cargo um máximo de 5 menores.
» Numa segunda fase de inscrição será necessário entregar o Termo de responsabilidade/autorização de saída de menor do
território nacional assinado pelos titulares do poder paternal e pelo animador responsável

(assinaturas autenticadas).

Disponibilidade de lugares
Lugares disponíveis limitados.
Se em alguma altura, até ao dia 5 de Junho, for atingido o limite dos lugares disponíveis, as inscrições
terminarão automaticamente. Será dada prioridade de inscrição aos jovens da Diocese de Lisboa.

Inscrição
É necessário o preenchimento do formulário online. Numa segunda fase de inscrição serão pedidos
dados adicionais.
Após submeteres a tua inscrição receberás um email com os dados para pagamento.
Terás 48 horas para fazer a transferência bancária e enviar o respectivo comprovativo.
As inscrições serão consideradas por ordem de chegada do pagamento.

Documentos
Aquando da inscrição não necessitas de nos enviar qualquer documento. Serão pedidos numa segunda fase.
À altura da partida terás de ter passaporte válido por seis meses, ou seja, pelo menos até 30 Julho 2019.

Preparação
A inscrição implicará a participação nos encontros de preparação a definir pelo Serviço da Juventude

Cancelamentos
Após 15 de Junho, não haverá lugar a qualquer reembolso a não ser que existam substitutos em lista
de espera que cumpram as Condições de Inscrição.
Os desistentes só serão reembolsados se os substitutos pagarem as prestações vencidas até à data.

Tudo entendido? Então agora é só inscrever, clicando no botão abaixo

EU VOU!

'Eis a serva do Senhor,
faça-se em mim segundo a vossa palavra'

