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Circular Nº 025/CNJ/2018                              Rio de Janeiro, 19 de junho de 2018. 

 

Aos 

Conselhos Metropolitanos e Diretoria 

 

No intuito de esclarecer dúvidas sobre a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e o Encontro 

Internacional da Juventude Vicentina (EIJV), o Conselho Nacional do Brasil esclarece: 

JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE (JMJ) 

 

Confrades e Consocias 

“Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo!” 

 

1. O que é a JMJ? 

 

A JMJ é uma celebração organizada pela Igreja Católica que une jovens de mais de 150 

países. Ela acontece a cada 3 anos em um país diferente e tem a presença do Papa. Uma 

marca da JMJ é a alegria dos jovens por estarem juntos numa mesma fé. Durante a JMJ de 

2019, os participantes poderão trocar experiências e aprender uns com os outros. 

 

2. Quando será a JMJ? 

 

A JMJ Panamá 2019 se realizará do dia 22 ao 27 de janeiro desse mesmo ano. 

 

3. Preciso me vacinar para participar da JMJ Panamá 2019? 

 

Sim, obrigatoriamente. O Ministério da Saúde (MS) do Panamá anunciou ao Comitê 

Organizador Local da JMJ Panamá 2019 as indicações sobre as vacinas que cada peregrino, 

voluntário e participante estrangeiro deverá ter de acordo com o seu país de proveniência. 

Essas indicações são baseadas na lista de surtos epidêmicos relatados pela Organização Pan- 
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americana da Saúde, para o Brasil a obrigatoriedade é da vacina contra “Febre Amarela” (a dose 

completa e não a fracionada).  

Após vacinação deve-se buscar o Certificado Internacional de Vacinação, no site da 

Anvisa (portal.anvisa.gov.br) tem todas as informações. 

  

ENCONTRO INTERNACIONAL DA JUVENTUDE VICENTINA (EIJV) 

 

1. O que é o EIJV?  

O EIJV é um encontro de jovens representantes dos diversos Ramos da Família Vicentina 

Mundial. O evento reúne jovens de dezenas de ramos da Família Vicentina e é preparatório para a 

Jornada Mundial da Juventude. 

 

2. Quando será o EIJV?  

 

O Encontro Internacional da Juventude Vicentina (EIJV), acontecerá de 18 a 21 de janeiro 

de 2019, na cidade de San Carlos, localizada a cerca de duas horas, via terrestre, da Cidade do 

Panamá. 

                           VALORES DAS INSCRIÇÕES 

 

o EIJV: USD 60,00 (dólares) 

o JMJ: USD 230,00 (dólares) 

o Fundo de solidariedade da JMJ: USD 12,00 (dólares) 

o Taxas de transferência internacional: a definir. 

Obs: As inscrições incluem alojamento simples, alimentação, seguro, Kit peregrino e, no caso da 

JMJ, transporte liberado na cidade do Panamá durante os dias do evento. 
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  INSCRIÇÕES 

 

• O Conselho Nacional do Brasil, por meio da Comissão Nacional de Jovens, se propõe a centralizar 

e realizar as inscrições dos vicentinos interessados em participar dos dois eventos (EIJV e 

JMJ).  

• Inscreveremos os interessados junto ao comitê organizador do EIJV e da JMJ em um grupo 

intitulado “Juventude Vicentina da SSVP Brasil”, para termos a garantia de que  

• Todos os vicentinos brasileiros, que forem ao Panamá, fiquem hospedados no mesmo local. 

• Os interessados em participar do EIJV e JMJ, devem enviar um e-mail para 

cnj@ssvpbrasil.org.br se apresentando e confirmando sua participação no grupo vicentino até o 

dia 20 de setembro de 2018. 

• Após a confirmação, o Conselho Nacional do Brasil entrará em contato informando a data limite 

para pagamento e a conta para depósito juntamente com as taxas de depósito internacional. 

• Reiteramos que o Conselho Nacional do Brasil não se responsabilizará pelas passagens aéreas, 

ficando estas em responsabilidade dos participantes.  

• Recomendamos que os participantes cheguem à Cidade do Panamá até a manhã do dia 18 de janeiro 

de 2019 que voltem a partir do dia 28 de janeiro de 2019. 

 

O Conselho Nacional do Brasil se coloca à disposição para maiores informações. 

Dúvidas poderão ser encaminhadas para o e-mail: cnj1@ssvpbrasil.org.br 

 

Fraternalmente, 

 

 

Elisabete Maria de Castro        Denise Gonçalves Ramos   

    1ª Vice-Presidente                  Coordenadora CNJ 

  
 

Cristian Reis da Luz              
       Presidente 


