


Caros Confrades, uma saudação especial nesta contagem 

decrescente para a JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE LISBOA 

2023. Venho por este meio informar os números de inscrições que 

chegaram ao secretariado da JML Lisboa 2023 dos Dehonianos. 

Peço que quem ainda não efectuou a inscrição que o faça até 
dia 20 de Fevereiro.
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Clique na imagem para acessar o formulário!

Atenção
para o links importantes!

Para os peregrinos: 
jovens, religiosos, 

irmãs.

Para os Padres e 
Diáconos

Pagamento: enviar 
comprovativo para o 

mail oficial.
jmj2023@dehonianos.org

Pedimos que o façam de forma minuciosa para que tudo 
funcione da melhor forma e sejam anexados os documentos 
necessários como pedido no formulário. 

Quanto ao pagamento, deverá ser feito ao coordenador de 
cada Província, ou a algum confrade que reúna os valores 
de todos os peregrinos e depois envie na conta indicada. 
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Número da Conta: 0003.57316184029 31 BT
Moeda: EUR
Nome Interveniente: Província Portuguesa dos 
Sacerdotes do Coraçnao de Jesus
Tipo de Intervençõa: 00 Titular

NIB: 0018 0003 57316184020 33
IBAN: PT50 0018 0003 57316184020 33
BIC: TOTAPTPL

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy_zWI4AzdhrtyCCGOZMid0fXIkSMKgM4UEehpyk3V54o0CQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp762s0yylKbE84w3lsiGG5rvvif42uHLcj6CHCzuAz3Zpjw/viewform
mailto:jmj2023@dehonianos.org


Províncias já
Inscritas

Veja os dados que 
temos. Mas 

atenção, que são 
apenas dados não 
oficiais, ou seja, de 
pessoas que ainda 
não confirmaram. 

Portanto, 
obrigatoriamente, 

têm que fazer a 
inscrição na nossa 

plataforma.
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CÚRIA GERAL/Comunicação - 4 Sacerdotes
ALEMANHA - 24 peregrinos + 1 sacerdote
FINLÂNDIA - 46 peregrinos+ 3 sacerdotes + 1 Irmã
ITÁLIA DO NORTE - 28 Peregrinos + 2 sacerdotes
ITÁLIA DO SUL - 25 Peregrinos + 3 sacerdotes
ALBANIA - 5 Peregrinos + 1 sacerdote + 1 Irmã
FRANÇA - 5 Peregrinos + 1 sacerdote
ESPANHA - 25 Peregrinos + 3 Sacerdotes
CROÁCIA - 25 Peregrinos + 1 Sacerdote
POLÓNIA/UCRÁNIA/MOLDÁVIA - 45 Peregrinos + 3 
Sacerdotes

PORTUGAL - 70 participantes + 10 sacerdotes 
+ 3 religiosos + 2 noviços
EXTRA EUROPA
ANGOLA - 18 Peregrinos + 2 sacerdotes
EUA - 33 Peregrinos + 2 sacerdotes
VENEZUELA - 2 Peregrinos + 3 Religiosos SCJ
BRASIL - 1 Sacerdote
INDONESIA - 2 Sacerdotes
VIETNAM - 3 Sacerdotes

05



ATENÇÃO: Termina 20 de fevereiro o prazo para as 
inscrições.

Caso os números não estejam corretos, após o 
término das inscrições faremos uma atualização.
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Mova seu coração...
Participe da nossa reunião!

Clique na imagem e acesse o link da reunião 
que acontecerá pelo Google Meet na 

sexta-feira, 10 de março das 9h30pm às 11:30pm.
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Queres conhecer quem vem nesta 
aventura?

https://meet.google.com/hjx-ucxq-uvf


Curta e Partilhe

Curta e compartilhe!

#dehonianos #juventudedehoniana #moveyourheart

JMJ Dehonianos - Portugal

@dehonians
@jmj23_dehonianos

@dehonians
@jmj23_dehonianos

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





