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25 de abril de 2011 
 
AOS CONSELHOS NACIONAIS,  
PROVINCIAIS, LOCAIS E  
GRUPOS DA FAMILIA VICENCIANA 
 
Querid@s amig@s, 
 
Que Jesus Ressuscitado encha nossos corações de alegria! 
 
Nesta semana que celebramos a Páscoa da Ressurreição, que é a festa das festas, a Comissão Preparató-
ria do EJV e a JMJ vos saúda novamente. A data já se aproxima (só faltam 111 dias) para o nosso encon-
tro em Madri (12-21 agosto de 2011), por isso queremos lhes comunicar as últimas novidades: 
  
1.- Inscrição 
 
Até a data de hoje, somos um total de 1.303 inscritos, dos quais 1.063 participarão do EJV e 1.205 da 
JMJ, sem contar os mais de 100 voluntários, porém ainda há muitos grupos que não puderam se inscre-
verem a tempo e desejam participar em ambos eventos como Família Vicentina. Por isso, e com o obje-
tivo que animemos a todos os jovens vicentinos de nossos ramos a participarem tanto do EJV quanto da 
JMJ, estende o prazo de inscrições até o dia 25 de maio! Pedimos aos responsáveis dos distintos ramos 
da Família Vicentina um último esforço para que animem a todos os jovens a participarem em ambos os 
eventos. Todos sabemos que será uma experiência única para dar a conhecer a outros jovens a alegria 
de nos sentirmos vicentinos, membros de uma mesma Família. 
 
Anexamos, outra vez, nesta circular a ficha de inscrição e a lista de participantes. Lembramos que se al-
gum participante tem 16 ou 17 anos, é necessário uma autorização assinada por seus pais, acompanha-
da de uma fotocópia da identificação oficial da pessoa que a firma.  
 
2.- Economia 
 
Também se estende o prazo para realizar o pagamento da inscrição até o dia 25 de maio. Todos os pa-
gamentos deverão ser efetuados em euros, ingressados no seguinte número de conta bancária: 
 

 
JUVENTUDES MARIANAS VICENCIANAS 

Banco Santander Central Hispano (Madrid, España) 
0049-4664-11-2916566058 

SWIFT CODE (BIC): BSCHESMM. IBAN: ES21 
Conceito: JMJ2011 Ramo e País 

Direção: Calle José Abascal 52, 28003, Madrid 
 

 
 (Não esquecer de indicar o País e Ramo. No caso de Espanha, Ramo e Província Canônica). 

http://jmj2011famvin.99k.org 
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Quando façam alguma transferência, pedimos que nos avisem por correio eletrônico 
(jmj2011fv@gmail.com), anexando o ticket do banco, facilitando-nos assim a localização do ingresso. 
Uma vez realizado o pagamento (antes de 25 de maio), a inscrição não poderá ser modificada. 
 
Todas as comissões de gestões e transferências bancárias, ficarão a cargo do peregrino, já que não 
contamos com nenhum fundo para responder as comissões que cobram os bancos. Assim que, para po-
der realizar vossa inscrição, devem depositar o importe da mesma, mais a comissão ou gastos da ges-
tões bancárias. Uma vez que recebamos o importe completo de sua inscrição, então os inscreveremos. 
 
3.- Camisetas 
 
Todos os participantes terão uma camiseta do EJV. Anexamos uma tabela muito simples para que nos 
digam o tamanho que corresponde a cada peregrino. Os tamanhos disponíveis são: S(P), M(M), L(G), 
XL(GG) e XXL(XGG). 
 
4.- Transporte em Madrid 
 
A inscrição no EJV e na JMJ inclui o transporte público para se deslocar por Madri de 13 a 21 de agosto, 
no entanto, os dias de chegada (12 de agosto) e de saída (22 de agosto) não estão incluídos. Por isso, pa-
ra trasladar-se do Aeroporto de Madri ou das Estações de trem ou de ônibus, até o lugar de alojamento 
(o vice-versa), o meio de transporte que recomendamos é o metro. O bilhete simples custa 1€, ainda 
que as pessoas que cheguem de avião, terão que pagar 1€ a mais de suplemento aeroporto (total: 2 € 
por deslocamento).  
 
5.- Liturgia e/ou Folclore  
 
Os participantes que queiram colaborar na liturgia (coros, instrumentos, animação) ou no Festival, pre-
parando um folclore próprio de cinco minutos, podem se inscreverem via conta oficial: 
jmj2011fv@gmail.com com o título: “colaboração”. 
 
6.- Difusão da Mensagem da Medalha Milagrosa 
 
No dia 18 de agosto, em plena celebração da JMJ, acontecerá na Basílica da Milagrosa vários atos para 
propagar a Mensagem Universal da Medalha Milagrosa, em distintas línguas, aos jovens do mundo intei-
ro, para tal, animamos aos grupos participantes a realizar um vídeo, slides (power point), apresentação 
teatral, etc… sobre a mensagem da Medalha Milagrosa. Gostaríamos que os grupos que desejem parti-
cipar enviem suas propostas (esquema do ato, duração, meio utilizado, conteúdo…) a conta oficial: 
jmj2011fv@gmail.com com o título “Mensagem Medalha”. O vídeo, montagem ou apresentação sele-
cionado será exibido na Basílica da Milagrosa no dia 18 de agosto (o quando se veja oportuno). Desta 
maneira, todos os peregrinos, sejam vicentinos ou não, estarão convidados a assistir a este ato, já que 
estamos organizado para que figure no programa de atos culturais da JMJ. 
 
Pomos nas mãos de Maria a preparação do Encontro de Jovens Vicentinos e da Jornada Mundial da Ju-
ventude de Madri 2011. Que Ela conceda a nossa Família Vicentina preparar em profundidade este a-
contecimento eclesial e que sirva para enraizar e edificar em Cristo aos jovens de Espanha e do mundo 
inteiro.  
 

     A Comissão Preparatória do EJV e JMJ, Madri 2011. 
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