


O que é?

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) é um encontro dos jovens de todo o mundo com o Papa. 
É, simultaneamente, uma peregrinação, uma festa da juventude, uma expressão da Igreja universal e 
um momento forte de evangelização do mundo juvenil. Apresenta-se como um convite a uma geração 
determinada em construir um mundo mais justo e solidário. Com uma identidade claramente católica, 
é aberta a todos, quer estejam mais próximos ou mais distantes da Igreja. …

Visa proporcionar a todos os participantes uma experiência de Igreja universal, fomentando o 
encontro pessoal com Jesus Cristo. É um novo impulso à fé, à esperança e à caridade de toda a 
comunidade do país de acolhimento. Tendo os jovens como protagonistas, a Jornada Mundial da 
Juventude procura também promover a paz, a união e a fraternidade entre os povos e as nações de 
todo o mundo.

https://www.lisboa2023.org/pt



Quando ?

Pré –Jornada JMJ Pós Jornada

28 a 31 julho 1 a 6 agosto 7 e 8 agosto



Programa

Pré –
Jornada

JMJ Pós 
Jornada

Atividades em 
Familia 

Claretiana

Reflexão final 
em Família 
Claretiana



Onde ?

Pré –Jornada JMJ Pós Jornada

28 a 31 julho 1 a 6 agosto 7 e 8 agosto

Carvalhos Lisboa Lisboa



Custo

Custo total Inscrições até 9 de 
Dezembro

320 295

1º Pagamento 
(até 9 dezembro)

2º Pagamento

230 euros 65 euros



O que inclui

✓ Alojamento 

✓ Alimentação

✓ Transporte Carvalhos - Lisboa

✓ Seguro

✓ Kit- Peregrino

✓ Livre trânsito nas atividades da JMJ

Excluído do transporte de regresso



Inscrições

Até dia 9 de dezembro

Online, através do formulário:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=8Xk52iMvYUW904mR2DeCq61HNSjtUrhAvcErTGb7qY5

URVpTSEQzSTgxNzQwMUZYNDM4Ujk2OU1USC4u&web=1&wdLOR=c74F9AAEF-ED71-4DA9-B10B-

8B59B1DF6F53

A inscrição só fica confirmada com o pagamento da primeira tranche. 

O pagamento deve ser realizado para o

Aquando o pagamento deve ser identificado o aluno a que se refere. 

Deve ser entregue o comprovativo de pagamento 

IBAN PT50 0035 0215 00000270630 05

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=8Xk52iMvYUW904mR2DeCq61HNSjtUrhAvcErTGb7qY5URVpTSEQzSTgxNzQwMUZYNDM4Ujk2OU1USC4u&web=1&wdLOR=c74F9AAEF-ED71-4DA9-B10B-8B59B1DF6F53



