
Maria levantou-se e 
partiu apressadamente!
Lc 1, 39



JMJ
Está disposto a dizer sim?

https://www.youtube.com/watch?v=SxLfpCriRy0&t=13s


Oração

Oração para a 
Jornada Mundial de Juventude Lisboa 2023

Nossa Senhora da Visitação, que partistes 
apressadamente para a montanha ao encontro de 

Isabel, fazei-nos partir também ao encontro de tantos 
que nos esperam para lhes levarmos o Evangelho 
vivo: Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor! Iremos 

apressadamente, sem distração nem demora, antes 
com prontidão e alegria. Iremos serenamente, pois 

quem leva Cristo leva a paz, e o bem-fazer é o 
melhor bem-estar.

Nossa Senhora da Visitação, com a vossa inspiração, 
esta Jornada Mundial da Juventude será a 

celebração mútua do Cristo que levamos, como Vós 
outrora.

Fazei que ela seja ocasião de testemunho e partilha, 
convivência e ação de graças, procurando cada 

um o outro que sempre espera.
Convosco continuaremos este caminho de 

encontro, para que o nosso mundo se reencontre 
também, na fraternidade, na justiça e na paz.

Ajudai-nos, Nossa Senhora da Visitação, a levar Cristo 
a todos, obedecendo ao Pai, no amor do Espírito!  
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Qual a data do Encontro de 
Jovens Dehonianos? Onde?
- De 28 de Julho a 02 de Agosto 

no PORTO.

Qual a data da Jornada Mundial 
da Juventude? Onde?
- De 02 de Agosto a 06 de Agosto 

em LISBOA.

Quem pode participar no 
encontro de Jovens Dehonianos e 
na JMJ Lisboa 2023?
- Todos os jovens com idade entre 

os 18 e os 35 anos.

1.

2.

3.

JMJ

Tirando dúvidas 
dos Peregrinos!
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Como fazer para participar?
- Deves fazer a tua inscrição junto 

do coordenador ou delegado 
da pastoral juvenil do país onde 
te encontras. Que te inscreverá 
num formulário disponibilizado 
no (Google forms). 

4.

Acesse o Formulário

Tirando dúvidas 
dos Peregrinos!
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https://docs.google.com/forms/d/1cgCuac_nXDAFW7oZ_hTzH5aIKjk8tXYxSM8fuh7zTaA/viewform?edit_requested=true


5.
Quanto se paga para participar no 
Encontro de Jovens Dehonianos e 
na JMJ Lisboa 2023 e o que inclui?
- Se vens de um país da Europa, são 

275€. Se vens de fora da Europa, 
são 325€.

- A inscrição inclui: as atividades do 
Encontro; Seguro desde o dia 28 de 
Julho até ao dia 6 de Agosto; 
alimentação desde o dia 28 de 
Julho (jantar) até ao jantar do dia 
06 de Agosto; deslocações previstas 
no programa; Kit da JMJ de acordo 
com a organização. (Não estão 
incluídas as despesas de viagens 
até ao Porto nem logísticas dentro 
do país de origem)

Tirando dúvidas 
dos Peregrinos!
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Quando posso fazer a minha 
inscrição?
- Primeiro deves manifestar o teu 

interesse junto do coordenador ou 
delegado do país onde estás. 
Segundo, deves preencher o 
formulário online que nós 
disponibilizamos.

Mas eu não conheço o 
coordenador ou delegado do país 
onde estou. O que devo fazer?
- Envia-nos um mail para: 

jmj2023@dehonianos.org

6.

7.
Eu moro fora de Portugal. Quem 
compra a minha viagem?
- Esse assunto é tratado em diálogo 

com o coordenador ou delegado 
do teu país.

8.

Tirando dúvidas 
dos Peregrinos!
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E os pagamentos com quem devo 
fazer?
- Outro assunto a ser tratado com o 

coordenador ou delegado do teu 
país.

9.

Eu tenho 17 anos e gostaria 
imenso de poder participar. Não 
posso?
- As orientações é que os 

participantes tenham pelo menos 
18 anos de idade. No entanto, 
apresenta a tua situação ao 
coordenador ou delegado do teu 
país.

10.

Tirando dúvidas 
dos Peregrinos!
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O que teria de levar para 
participar?
- O mais importante, antes de mais, é 

a tua alegria em quereres partilhar 
a tua fé com outros Jovens. Tendo 
isto presente, inclui as restantes 
coisas: esteira; saco cama; roupa 
confortável; material de higiene 
pessoal; ténis; protetor solar; toalha 
de banho; fato de banho, chapéu 
e chinelos.

11.

Se o Encontro de Jovens 
Dehonianos é no Porto e a JMJ em 
Lisboa, como iremos para Lisboa?
- Não te preocupes! A organização 

tratará disso!

12.

Tirando dúvidas 
dos Peregrinos!
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E do aeroporto do Porto até ao 
lugar onde estaremos alojados?
- Podes ficar também descansada/o, 

o teu coordenador ou delegado 
terá bilhetes de metro para te 
entregar.

Até quando terei de me inscrever?
- Ora, as inscrições estão abertas a 

partir do dia 1 de Novembro até ao 
dia 27 de Dezembro. Mas atenção 
que há limite no número de 
participantes por cada país (25 
jovens). Por isso, não te atrases.

13.

14.

Tirando dúvidas 
dos Peregrinos!
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Tirando duvidas 
dos Peregrinos!

Durante os dias do Encontro de 
Jovens Dehonianos, o que iremos 
fazer?
- Muitas coisas! Mas, acima de tudo, 

iremos abordar alguns temas e 
partilhas da

- espiritualidade dehoniana numa 
perspectiva juvenil, vocacional e 
missionária.

Onde ficaremos alojados?
- No encontro de Jovens Dehonianos 

ficaremos alojados num colégio. Na 
JMJ ficaremos em famílias de 
acolhimento em duas paróquias de 
Lisboa.

16.

15.

Tirando dúvidas 
dos Peregrinos!
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Tirando duvidas 
dos Peregrinos!

Eu gostaria de participar no 
Encontro de Jovens Dehonianos, 
mas não disponho de tantos dias. 
Posso participar só na JMJ, mas 
participando com os Dehonianos?
- Sim! Deves informar o teu 

coordenador e nas observações da 
inscrição referir essa situação.

17.

Qual seria o valor para eu poder 
participar só na JMJ, mas estando 
inseridos no grupo dos 
Dehonianos? 
- O valor será de 220€. Ficando 

salvaguardado: seguro; 
alimentação; kit e transporte desses 
dias.

18.

EJD

Tirando dúvidas 
dos Peregrinos!
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Curta e Partilhe

12

Curta e compartilhe!

#dehonianos #juventudedehoniana #moveyourheart

JMJ Dehonianos - Portugal

@dehonians
@jmj23_dehonianos

@dehonians
@jmj23_dehonianos

dehoniani.org
dehonianos.pt

https://www.instagram.com/jmj23_dehonianos/
https://www.instagram.com/dehonians/
https://dehoniani.org/
http://www.dehonianos.pt/
https://www.facebook.com/dehoniansworldwide/
https://www.facebook.com/jmj23dehonianos


Onde nos envia Jesus? Não há 
fronteiras, não há limites: Ele 
envia-nos a todos. O Evangelho 
não é para alguns, mas para 
todos!
Papa Francisco


