JMJ 2016: peregrinação, missão e festival jovem internacional
Seg, 06 de Abril de 2015 19:00

A juventude brasileira tem uma oportunidade exclusiva para participar da Jornada Mundial da
Juventude 2016, na Polônia. A RCCBRASIL oferece um pacote diferenciado para os
peregrinos conhecerem a terra do fundador da JMJ, São João Paulo II.
Além das
atividades da jornada, o pacote inclui também participação no
Festival YAI – Youth Arise International
, um momento especial de unidade com a juventude católica de diversos Movimentos de todo
mundo. Na edição de 2016, o evento contará novamente com as presenças do cantor
canadense Matt Maher, dos indianos da Rexband e do religioso Frei Daniel Ange, fundador da
Escola de Evangelização Juventude e Luz na França.

Nesse pacote da RCCBRASIL, o embarque será no dia 18 de julho, com saída de São
Paulo/SP. A chegada será na cidade de Praga, no dia 19, onde haverá acomodações, jantar e
pernoite. No dia 20, logo pela manhã, os peregrinos seguirão para Zory, onde permanecerão
até o dia 27, com hospedagem por conta da diocese local.

Em Zory, os jovens farão missão nas comunidades para convidar a juventude local para
participar do Festival YAI. O evento acontecerá entre os dias 22 e 24, com participação em
tempo integral da delegação brasileira.

Pela manhã do dia 25, o grupo viajará em ônibus privativo para Wadowice, cidade natal de
Karol Wojtyla, o papa João Paulo II. No local, haverá visita à casa paterna e paróquia onde o
santo iniciou seus trabalhos religiosos. A viagem seguirá com destino à Cracóvia.

Do período de 26 a 31 de julho, os peregrinos brasileiros permanecerão em Cracóvia, cidade
que sediará as atividades da Jornada Mundial da Juventude. Serão dias intensos de
espiritualidade e troca de experiência cultural com católicos de todos os cantos do planeta.

Dentro desse pacote, o peregrino brasileiro que optar por alojamento durante os dias da JMJ
pagará o valor de US$ 2.680,00 mais taxa de adesão de US$150,00. Quem optar por
acomodações em hotel, o valor é de US$3.680,00 mais taxa de adesão de US$150,00.
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Quem quiser organizar um grupo de peregrinos em sua cidade ou região pode ter uma grande
vantagem já que, a cada 20 pessoas inscritas com indicação, o organizador ganhará a viagem
com todas as despesas pagas. Por isso, entre hoje mesmo em contato com o departamento de
peregrinações da RCCBRASIL e fique por dentro de todas as informações: (12) 3151-4155,
(12) 98100-2613(TIM/WhatsApp) ou pelo e-mail peregrinacao@rccbrasil.org.br.
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