
 

 
 
 
 
 
 
 
 

JMJ Lisboa 2023 
Inscreve-te como Peregrino!!! 

  

A simples participação na JMJ Lisboa 2023 exige uma inscrição. 
Podem inscrever-se todos os que até dia 1 de Agosto tenham entre 14 e 35 anos, inclusive. 
  

É claro que alguns dos eventos estão abertos à participação de todos. 
Mas há alguns, os que acontecerem em recinto fechado, como a maioria dos do Festival da 
Juventude, que só devem permitir a entrada dos peregrinos inscritos. E mesmo os que se 
realizam ao ar livre, como a missa com o Papa, terão zonas reservadas aos inscritos (por razões 
de segurança). 
  

Mas há duas grandes vantagens em se inscrever. 
Em primeiro lugar, quem se inscrever tem a certeza de ter lugar reservado em todos os eventos 
que escolher (alguns implicarão certamente o uso de uma App disponível só para os peregrinos). 
Em segundo lugar, quem se inscrever também sabe que, desta maneira, vai estar a contribuir 
para tornar possível a realização da JMJ Lisboa 2023, com as grandes despesas que ela 
comporta. 
  

Ninguém se pode inscrever individualmente! 
As inscrições são em grupo! 
Temos de nos inscrever como grupo da paróquia de Fátima.  
  

Quanto mais cedo nos inscrevermos, mais barata fica a inscrição, uma vez que o custo da 
inscrição aumenta com o passar dos meses… 
Há várias modalidades de inscrição. 
Partindo do princípio que todos temos facilidade em ter refeições (levar farnel de casa, se for 
preciso) escolhemos a modalidade que inclui apenas os transportes, o Seguro e o Kit Peregrino. 
Se nos inscrevermos até ao final deste mês, teremos de pagar 95 €. 
  

Isso significa que há que começar já a poupar e a inventar maneiras de arranjar dinheiro para 
não sobrecarregar os pais!... 
  

Podem (diríamos devem, se gostassem da palavra) inscrever-se desde já no site da paróquia, 
clicando no link para a inscrição de peregrinos! 
  

 

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeD0GgU8eT.../viewform... 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSeD0GgU8eTC8pG9fx7FSVOc6hrIH7O651RhtTtHv5DsyJV5Zw%2Fviewform%3Fvc%3D0%26c%3D0%26w%3D1%26flr%3D0%26fbclid%3DIwAR318JvjkGiCjyAPEytSh2D4puj7e6s7nJt19qWR9T7VlGdNrYnub2C17KE&h=AT1ps2KeZ7BZdz5pOQVKzZF9qB2MBTLC5gDW1yxMxyQgO585zhpVu77rPFoU0xU--5ATxZAB-TQoUMPKbXElBHkJXeUGbd9umtz7Svnyj-qdQhBgPAUstVbPAav0qAqdl-Gf8EoNn1q1MOcuKPWl&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0HhDIVci7NtLNSR02mrvPcJE-b0-DnymsxbbEMECoSgY5f_GdF696iAIGjMcv9Wtdj_gPgrC0udYKqrAmWk8YyJ-mNLWFFj-vLEQv5eF0og2gKQOKsZUQzNjIPcRQObn3s0465IFrKOzBRGgeVYej6lbNTR9RHDgJKuvJNslVFxYihCHVs3FAtatTKNq-He8xd9iZY_5heO1XkPvlt8sGSnscdTfQ4_2eN__o

