Boletim Informativo MVC

Estimados peregrinos,
Os saudamos cordialmente e os fazemos chegar o informativo oficial sobre nossa peregrinação com o MVC à Jornada Mundial da Juventude 2019 que terá lugar no Panamá. em janeiro de 2019 e cujo lema é “Eis aqui a serva
do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra” (Lc 1,38).
O que é a JMJ?
A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) é um encontro de Jovens de todo o mundo com o Papa, num ambiente
festivo, religioso e cultural, que mostra o dinamismo da Igreja e do testemunho da atualidade da mensagem de
Jesus. «É muito mais que um acontecimento. É um tempo de profunda renovação espiritual, que cujos frutos
beneficiam toda a sociedade» (Bento XVI).
Qual é o objeto da JMJ?
Viver a alegria de ser cristãos com milhões de jovens das atividades organizadas pela JMJ: catequeses com diferentes bispos, Festival da Juventude, encontros com o Papa Francisco, Missas, Vigília de oração com o Santo
Padre, atividades musicais e artísticas, etc. Compartilharemos espaços de alegria e amizade com jovens de todas
as partes do mundo. Além disso, é um meio extraordinário de evangelização para fortalecer a pastoral juvenil.
A cada quanto tempo se realiza a JMJ?
Realiza-se a cada três anos aproximadamente. A última jornada aconteceu em Cracóvia, Polônia, no ano 2016 e
foi presidida pelo Papa Francisco. A JMJ Panamá 2019 se realizará do 22 ao 27 de janeiro de 2019.
Cronograma
Domingo Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira
20/01

Sábado

21/01

22/01

23/01

24/01

25/01

26/01

• Chegada ao
Panamá – Acolhida
no colégio da
JMJ pelo MVC

• Missa
Inaugural

• Encontro
do MVC

• Festival da
Juventude

• Festival da
Juventude

• Cerimônia de
acolhida ao
Santo Padre

• Via-Sacra
com o
Papa

• Vigília de
oração com
o Papa

• Festival da
Juventude

• Festival da
Juventude

• Festival da
Juventude

• Festival da
Juventude
27/01

28/01

29/01

• Missa de
envio com
o Papa

• Saída do
colégio
do MVC

• Saída do
colégio
do MVC

• Festival da
Juventude

Sexta-feira
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Pacote do MVC
O Pacote do MVC consistirá no seguinte:
Hospedagem
Alimentação
Transporte
Seguro da JMJ
Kit do peregrino
Kit do MVC
Seguro Viagem MVC
Passagem Aérea

Considerações:
• A hospedagem será válida desde a segunda-feira 21 até a segunda-feira 28 de janeiro, saindo na
terça-feira 29 pela manhã.
• As comidas (café da manhã, almoço e janta) serão válidas desde a janta da segunda feira 21 até o
almoço da segunda 28 janeiro.
• O Seguro e o TRANSPORTE PÚBLICO na área da JMJ serão válidos desde a segunda-feira 21 até
a segunda-feira 28 de janeiro. É responsabilidade exclusiva do peregrino contratar um Seguro
pelos dias extras que permaneça no Panamá.
• A inscrição de cada peregrino no evento será responsabilidade da Escritório da JMJ do Movimento
de Vida Cristã.

*

O preço do pacote será a partir de USD 1750

Passagem

USD 1100

Seguro Viagem MVC

USD 165

Pacote do peregrino

USD 485

* A passagem aérea será comprada através da agência de Turismo Santa Maria. O valor da mesma está sujeita a alterações pela companhia aérea
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Inscrição
As inscrições já estão abertas e podem realizar-se da seguinte maneira:
Menores de 18 anos

Maiores de 18 anos

Formulário de Inscrição
completa e assinada
pelo pai ou mãe.

Formulário de Inscrição
completo e assinado.

Cópia do Documento de
Identidade do peregrino e
de um dos pais de família.

Cópia do Documento
de Identidade
do peregrino

Comprovante de pagamento
com nome do peregrino
como referência.

Comprovante de pagamento
com nome do peregrino
como referência.

1 mês antes da viajem ao Panamá
deverá mandar por e-mail a
autorização de viagem reconhecida
em cartório escaneado do menor de
idade. Este documento é obrigatório.

Maiores de 30 anos:
Participação no evento
somente com prévia aprovação
da organização do MVC.

Os documentos deverão ser escaneados e enviados ao seguinte e-mail:
jmjbrasil@experienciajmj.com
Cronograma de pagamento:
Pacote do Peregrino
1ª Parcela (Inscrição) até 28/05

USD 100

2ª Parcela até 30/08

USD 385

Mais informações no e-mail: jmjbrasil@experienciajmj.com

Seguro Viagem MVC
(pode ser parcelado em até 7 vezes)

USD 165

Passagem aérea até 28/05
(Com a CIA de Viagens “Santa Maria”
e pode ser parcelado em até 10 vezes)

USD 1100
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Hospedagem:
A hospedagem que será brindada será um colégio designado pela organização central da JMJ. Os peregrinos dormirão no chão de salas de aula ou coliseus esportivos. Os banheiros serão compartilhados e serão sempre separados entre homens e mulheres.
A hospedagem estará disponível desde o dia 21 de janeiro até a noite da segunda 28 janeiro, devendo deixar o
colégio na manhã terça 29 seguindo a indicação da organização da JMJ.
Lembramos que ao inscrever-se com o MVC, os peregrinos se hospedarão juntos como um só grupo e também
que a hospedagem será adaptada para um maior conforto.
Mudanças e cancelamento
As inscrições se encerram definitivamente em setembro de 2018.
Contato Experiência JMJ
Qualquer consulta ou comentário por favor entrar em contato através do e-mail: jmjbrasil@experienciajmj.com.

