
Procedimento de inscrição para a JMJ+fc Panamá 2019 
 

 
 

A Pré-jornada em Família Claretiana se realizará no Colégio Claret (Las Acacias, cidade do Panamá), de 

17 a 21 e 28 de janeiro de 2019. 

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ geral) de 22 a 27 de janeiro de 2019 na cidade do Panamá. 

  

Passos para a inscrição: 

1. Os coordenadores de cada grupo ou delegação irão anotar os dados do grupo e dos peregrinos de acordo 

com o que é exigido no sistema de registro da página oficial da JMJ https://www.panama2019.pa 

Para este processo um documento é baixado em Excel onde os dados são gravados.  

Eles devem ser registrados como um grupo individual, consistindo de um máximo de 150 pessoas. 

  

2. Realizar o pagamento da inscrição de todo o grupo (pode ser pagamento integral ou parcelado). 

Se for pago antes de 31 de julho de 2018 em um único pagamento, receberá um desconto de 10%. No final do 

processo um código de identificação do grupo será gerado. 

 

3. Fazer o registro na página oficial da JMJ na Família Claretiana (JMJ+fc)   http://jmj2019fc.com/inscripcion-

de-voluntarios-y-peregrinos/.  

Carregar o mesmo documento do Excel usado para o registrado no geral da JMJ, adicionando o tamanho da 

camisa de cada jovem, assim como os dados da chegada e saída do Panamá, entre outros. O nome do arquivo 

será o nome de seu país e o código gerado pelo registro da JMJ. Exemplo: Paraguai 1234567. Depois se deve 

realizar o pagamento correspondente, fazendo os depósitos nas contas que serão indicadas pelo Ecônomo 

Provincial de casa Organismo dos Missionários Claretianos. O custo da inscrição será de $150.00. 

 

Considerações 

1. Para fazer a inscrição à JMJ geral, cada delegação do país deverá registrar-se como um subgrupo 

individual ou vários subgrupos individuais por país. Esta decisão fica a critério das delegações de peregrinos 

da Família Claretiana. O registro do subgrupo se encerrará quando tiver enviado o pagamento completo pelo 

subgrupo. Ao encerrar-se o grupo e completar a inscrição com os pagamentos, a Comissão de Inscrição da 

JMJ designará o lugar onde o grupo se localizará para os atos centrais. Quanto mais cedo o processo de 

inscrição for concluído, mais próximo das plataformas principais serão localizados. 

 

Ao se registrar dessa maneira, as delegações da Família Claretiana não estarão juntas nos atos centrais. 

Decidiu-se assim para compensar os esforços daqueles que se inscreverem primeiro. 

 

2. Etapas das Inscrições à JMJ: a primeira Etapa ou período de inscrições permite fazer modificações aos 

Subgrupos e modificar a informação dos peregrinos (quantidade de grupos, quantidade de peregrinos, dados 

dos peregrinos), uma vez alcançada a segunda Etapa não se poderão fazer modificações (mudar a quantidade 

de grupos, sua distribuição ou quantidade de peregrinos). Neste ponto, o grupo tem a obrigação de completar 

a totalidade dos pagamentos de acordo com a quantidade total de peregrinos relacionados. Se por algum 

motivo, um peregrino não puder participar, sua cota poderá ser assumida por outro peregrino. As datas das 

etapas serão publicadas pelos meios oficiais. Por isso, se recomenda a todos inscrever o grupo, quando se 

tenha confirmação garantida. 

 

3. Tipo de pacote para escolher: sugere-se escolher o Pacote Peregrino A2 (inclui alimentação, transporte e 

seguro de vida pelos 5 dias da JMJ, também o kit do peregrino). O custo será de $205.00. Isso não inclui 

hospedagem, já que o alojamento permanecerá em Las Acacias e será gerenciado pela Coordenação da Família 

Claretiana.  

4. Inscrição ao Encontro da Família Claretiana: o coordenador deve fazer a inscrição à pré-jornada na 

Família Claretiana depois de obter o código de inscrição do grupo na JMJ geral. O término das inscrições para 

o encontro da Família Claretiana será o dia 1º de dezembro de 2018. 
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