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Madrid, 12 de outubro de 2010 

 

AOS CONSELHOS NACIONAIS, PROVINCIAIS, LOCAIS E  
GRUPOS DA FAMÍLIA VICENTINA 
 
Estimada Família, 
 

Que a graça de N. Sr. Jesus Cristo esteja sempre convosco! 
 

Recebam uma saudação fraterna de todos que fazemos a Comissão Preparatória do 
Encontro Internacional de Jovens Vicentinos, para a XXVI Jornada Mundial da 
Juventude. O motivo pelo qual escrevemos a presente carta é para deixá-los mais 
informados a respeito de nossa participação no EJV e na JMJ, que se realizará em 
Madrid (Espanha) nos dias 12-21 de agosto de 2011.  
 

A JMJ e o EJV são acontecimentos especiais para encontrar-nos como Igreja e como 
Família Vicentina, fortalecer a unidade e o sentido de pertença. Assim, animamos a 
todos os membros de nossa grande família a participar conosco em ambos os eventos. 
Esperamos que leiam esta circular com atenção e nos confirmem todos os dados sobre 
sua participação o mais rápido possível. Temos 1º de abril, como data final para .  

 

As informações que lhes oferecemos são as seguintes: 

 

1) Encontro Internacional de Jovens Vicentinos (EJV): Como nas Jornadas Mundiais 
anteriores, o Diretor Geral da Família Vicentina, Pe. Gregory G. Gay,CM, convocou 

um Encontro Internacional para os Jovens presentes nos distintos Ramos da Família 

Vicentina. Este encontro se desenvolverá em data imediatamente anterior à Jornada 

Mundial da Juventude, ou seja, de 12 a15 de agosto de 2011, 

 

2) Inscrição com a Organização Geral da JMJ: Já realizamos nossa pré-inscrição como 

Família Vicentina. Chegamos à conclusão que pelo número de participantes que 

prevemos receber, não poderemos estar alojados, todos, no mesmo Colégio, logo 

organizaremos a hospedagem em outros colégios próximos, tentaremos agrupá-los 

por afinidades lingüísticas.  

 
3) Alojamento: Estaremos alojados em Colégios das Filhas da Caridade de Madrid (em 

classes e/o quadras esportivas). Por isso, cada peregrino deve trazer saco de dormir 
e acolchoado. O alojamento será algo muito simples, esperamos favoreça uma 
experiência mais profunda de fraternidade e solidariedade. Não haverá nenhum 
tipo de alojamento especial para Sacerdotes, Religiosos, Adultos ou Irmãs que 
acompanhem ao grupo (salvo casos de verdadeira necessidade). Na noite de 20 a 21 
de agosto de 2011, depois da celebração da vigília, os participantes pernoitaram, ao 
ar livre, em Quatro Ventos. 

 

4) Responsável de Grupo: Cada grupo inscrito deve ter um responsável. Todas as 

comunicações e avisos práticos serão enviados a esta pessoa, através de seu correio 
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eletrônico. Esta pessoa se responsabilizará “in situ” de seu grupo, tanto durante o 

EJV, como na JMJ.  

 

5) Ficha de inscrição: anexamos a ficha de inscrição e lhes pedimos que nos devolva-a 

preenchida ao correio jmj2011fv@gmail.com, antes de 1º de abril de 2011, depois 

de haver lido com atenção esta circular. Uma vez recebida a inscrição, lhes daremos 

um número de sub-grupo para formalizar a inscrição. Para temas de logística é 

muito importante saber, o quanto antes, o número final de participantes e línguas 

que falam. Assegurem-se de que todos os dados que nos proporcionem sejam 

corretos. 

 
Desde já, desejamos que sua participação venha acompanhada de um grande 

espírito de serviço, disponibilidade, solidariedade e alegria, característica especial 

de todos nós vicentinos.  

 

Dado que as atividades do EJV e da JMJ estão pensadas e organizadas para os 

Jovens, a idade dos participantes deve limitar-se ao grupo compreendido entre os 

16 e 35 anos com uma ressalva: os Jovens entre 16 e 18 anos serão admitidos, por 

ordem de chegada de inscrição, até um total de 300 Jovens (entende-se, 16 anos 

completos, antes de 1º de agosto de 2011), já para os Jovens em idades 

compreendidas entre os 18 e 35 anos não estipulamos limite.  

 

Os adultos maiores de 35 anos podem acompanhar a estes jovens como responsáveis 
de grupos (sugerimos a média 01 adulto acompanhante, por cada 10 jovens 

participantes).  

Os padres ou responsáveis preencherão uma autorização (que acompanhará a esta 

circular) no caso de que os participantes sejam menores de idade (16 a 18 anos).  

 

A convocatória também está aberta aos Jovens dos Colégios das Filhas da Caridade e 

da Congregação da Missão, assim como aos Jovens de Paróquias da Congregação da 

Missão (ainda que estes não pertençam diretamente a nenhum Ramo da Família 

Vicentina, mas que tenham um estilo de vida vicentino assumido). 

 

6) Economia: Na folha de inscrição tem toda a informação a cerca do custo dos 

Encontros que variará dependendo do país de origem. No final da presente circular 
aparecem os nomes dos países distribuídos por grupos. Todos os pagamentos 

deverão efetuados em euros, depositando no seguinte número de conta bancária: 
 

JUVENTUDES MARIANAS VICENTINAS 
Banco Santander Central Hispano (Madrid, Espanha) 
0049-4664-11-2916566058 
SWIFT CODE (BIC): BSCHESMM. IBAN: ES21 
Conceito: JMJ2011 (indicar o país e ramo. no caso de Espanha 
adicionar a Província Canônica) 
 

Uma vez que tenham feito a transferência, pedimos que nos avisem por correio 
eletrônico, anexando o impresso do banco, o que nos facilitará na localização do 

ingresso. Uma vez realizado o pagamento (que deve ser antes do 15 de maio), a 

inscrição não pode modificada. 

 

 

mailto:jmj2011fv@gmail.com
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A Comissão Preparatória do EJV optou pelas seguintes modalidades de inscrição: 
 
A. Modalidade EJV + JMJ COMPLETO: de sexta (12), pela tarde, até segunda (22), 
pela manhã. 
 
B. Modalidade EJV: de sexta (12), pela tarde, até terça (16), pela manhã. 
 
C. Modalidade JMJ: de segunda (15) pela tarde, até segunda (22) pela manhã.  

 
D. Modalidade JMJ FIN DE SEMANA (com alojamento, mas sem comida): de sexta 
(19), pela tarde, até domingo (21) pela tarde. 
 
Lembramos-lhes que nós, da Comissão Preparatória, recomendamos que elejam a 
modalidade de inscrição A, pois inclui a participação em ambos eventos (Encontro 
Internacional de Jovens Vicentinos – EJV + Jornada Mundial da Juventude - JMJ).  
O preço de ambos os Encontros, segundo a modalidade de inscrição é: 

 

 A B C D 

Países EJV+JMJ 
TUDO INCLUIDO 

EJV 
TUDO INCLUIDO 

JMJ 
TUDO INCLUIDO 

JMJ FINDE 

SEM COMIDA 

Grupo A 280,00€ 70,00€ 220,00€ 65,00€ 

Grupo B 223,00€ 60,00€ 173,00€ 50,00€ 

Grupo C 172,00€ 50,00€ 132,00€ 40,00€ 

 
Em todas as opções que incluem JMJ, adicionamos ao valor total a doação de 10 € 
(já incluídos nos preços da tabela acima). Dinheiro, este, que vai exclusivamente 
dirigido à organização geral da JMJ, não ao EJV, que será destinado ao Fundo de 
Solidariedade, constituído para facilitar a participação de Jovens de países com 
dificuldades econômicas.  
Todas as modalidades de inscrição incluem alojamento, comida (exceto a Modalidade 

D), seguro de acidentes, transporte público durante o EJV e a JMJ, mochila do 
Peregrino (com o livro para as celebrações, boné, bandana, camisa, guia de Madrid, 
e demais complementos), entrada gratuita às atividades culturais do Festival da 
Juventude (concertos, exposições, visitas a museus, etc.), e aceso prioritário às 
zonas reservadas para inscritos nos atos centrais do EJV e da JMJ. 

 

7) Festival Juvenil Vicentino: Como nas anteriores experiências de Encontros 

internacionais realizaremos um Festival Juvenil Vicentino, aberto a todos os 

participantes da JMJ. Será, mais uma vez, uma boa oportunidade para dar a 

conhecer o Carisma Vicentino e os ramos de nossa grande Família Vicentina aos 
Jovens de distintas partes do mundo. 

  

8) Visados e Seguro: Este assunto será tratado nas próximas comunicações oficiais.  

 

9) BLOG INFORMATIVO: Informamos-lhes que no Blog criado 

http://jmj2011famvin.99k.org encontrarão toda a informação incluída no presente 

envio, assim como, nos envios anteriores ou posteriores. Recomendamos-lhes que o 

visitem freqüentemente, para estarem, religiosamente, informados. Ali encontrarão 

links ao site da JMJ e tudo, relacionado ao EJV, tais como: Catequeses, horário 

orientativo, folha de inscrição, circulares e outras informações de interesse. O blog 

está disponível em espanhol, inglês, francês e português. 
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A Comissão Preparatória tem previsto a publicação de cinco Catequeses Vicentinas. 

Animamos-lhes a trabalhar com seus grupos a primeira Catequese titulada “A 

Oração”. No blog também encontrarão perguntas que lhes ajudarão a partilhar o 

trabalhado com outros grupos vicentinos do mundo inteiro. 

 

10) Doações: Para os Ramos (ou doadores anônimos), que queiram colaborar 

economicamente com a organização do EJV, convidamos-lhes a realizar doações no 

número de conta referido acima. A Comissão Preparatória a destinará segundo 

necessidades. 

 
11) Conselhos práticos:  

 

 Cada país organizará a viagem de ida e volta a Madrid, segundo estime 

oportuno. Os gastos de alojamento e alimentação do condutor (em casos de 

ônibus) se darão a cargo da empresa. 

 

 Aconselha-se evitar viajar a Madrid em veículos particulares, pois a 

organização não pode oferecer estacionamento gratuito. É melhor utilizar os 

meios de transporte público como trens, ônibus ou aviões.  
 

 Pelo fato de termos nos esforçado ao máximo para cobramos o menor preço 

possível para o EJV, não podemos oferecer ajudas econômicas para bilhetes, 

não obstante, aqueles participantes que encontrem dificuldades para realizar 

sua viagem, orientamos que consultem aos responsáveis dos seus Ramos na 

região ou país. 
 

 
Por enquanto, é isso. Convidamos-lhe a ser presença jovem e alegre em meio de nossa 
grande Família Vicentina.  
 

  
Unidos na oração, se despede de vocês, 
 

 
Comissão Preparatória do EJV+JMJ, Madrid 2011  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para mais informações visite nosso blog: www.jmj2011famvin.99k.org e para qualquer consulta: jmj2011fv@gmail.com 

 

mailto:jmj2011fv@gmail.com
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ANEXO - CLASIFICAÇÃO DOS PAÍSES (segundo a Organização Geral da JMJ’2011) 
 
Os países distribuem-se em 03 zonas, em função do poder aquisitivo do país de 
residência e se classificam da seguinte maneira: 
 
Países A 
 
Alemanha, Andorra, Aruba, Austrália, Áustria, Bélgica, Bermudas, Canadá, Coréia do 
Sul, Dinamarca (inclui Groenlândia e as Ilhas Faroe), Emiratos Árabes Unidos, Espanha, 
Estados Unidos de América (inclui Guam), Finlândia, França, Holanda, Hong Kong 
(China), Islândia, Ilhas Caimão, Irlanda, Itália, Japão, Liechtenstein, Luxemburgo, 
Noruega, Nova Zelândia, Polônia, Portugal, Principado de Mônaco, Qatar, Reino Unido 
(incluindo Gibraltar, as ilhas Jersey, Man, Guernsey, Falkland y dependências), São 
Marino, Singapura, Suécia, Suíça. 
 
Países B 
 
Anguila, Antiga & Barbuda, Antilhas Holandesas, Arábia Saudita, Argentina, Bahamas, 
Bahrein, Barbados, Brasil, Brunei Darussalam, Chile, China, Chipre, Croácia, Eslováquia, 
Eslovênia, Estônia, Grécia, Guadalupe, Hungria, Ilhas Marianas, Ilhas Maurícias, Ilhas 
Turks & Caicos, Ilhas Virgens (EE.UU.), Ilhas Virgens (R.U.), Israel, Kuwait, Macau 
(China), Malásia, Malta, Martinica (Fr.), México, Nova Caledônia, Porto Rico, República 
Checa, St. Christopher ("St. Kitts") & Nevis, St. Pierre & Niquelou (Fr.), Taiwan, 
Trindade & Tobago. 
 
Países C 
 
Afeganistão, Albânia, Angola, Argélia, Armênia, Azerbaijão, Bangladesh, Belize, 
Bielorrússia, Benim, Bhutan, Bolívia, Bósnia-Herzegovina, Botswana, Bulgária, Burkina 
Faso, Burundi, Cabo Verde, Camboja, Camarões, Cazaquistão, Chad, Colômbia, Coréia 
do Norte, Comoros, República do Congo, Costa Rica, Costa de Marfim, Cuba, Dominica, 
Egito, El Salvador, Equador, Eritréia, Etiópia, Federação de Micronésia, Filipinas, Fiji, 
Gabão, Gâmbia, Geórgia, Ghana, Granada, Guatemala, Guiné - Conakry, Guiné-Bissau, 
Guiné Equatorial, Guyana, Guyana Francesa (Fr.), Haiti, Honduras, Iémen, Índia, 
Indonésia, Ilhas Cook, Ilhas Maldivas, Ilhas Marshall, I Ilhas Reunião, Ilhas Salomão, Irão, 
Iraque, Jamaica, Jordânia, Kiribati, Kyrgyzstan, Laos, Lesoto, Letônia, Líbano, Libéria, 
Líbia, Lituânia, Macedônia, Madagáscar, Malawi, Mali, Marrocos, Mauritânia, Mayotte, 
Moldova, Mongólia, Montserrat, Montenegro, Moçambique, Myanmar, Namíbia, Nauru, 
Nepal, Nicarágua, Níger, Nigéria, Niue, Oman, Paquistão, Palau, Palestina, Panamá, 
Papua Nova Guiné, Paraguai, Polinésia Francesa (FRA), Peru, Quênia, República Centro 
Africana, República Democrática do Congo, República Dominicana, Romênia, Rússia, 
Ruanda, Samoa, Santa Helena & Dependências (UK), Santo Tomé & Príncipe, Senegal, 
Servia, Seychelles, Serra Leoa, Síria, Somália, Sri Lanka, St. Lúcia, St. Vicente & the 
Granadinos, Sudão, Suriname, Suazilândia, Sudáfrica, Tailândia, Tajiquistão, Tanzânia, 
Timor Oriental, Togo, Tokelau, Tonga, Túnez, Turquemenistão, Turquia, Tuvalu, 
Ucrânia, Uganda, Uruguai, Uzbequistão, Vanuatu, Venezuela, Vietnã, Wallis & Futuna 
(Fr.), Yibuti, Zâmbia, Zimbabwe. 


