
QUAL O PERFIL PEDIDO PARA OS CHEFES DE EQUIPA? 
+ Entre os 20 e os 45 anos; 
+ Disponibilidade total na semana da JMJ ( 1 a 6 de agosto de 2023 )
e idealmente na anterior; 
+ Fluente em Português e Inglês; 
+ Dominar ferramentas digitais; 
+ Experiência em gestão de equipas; 
+ Boas relações interpessoais; 
+ Boa capacidade de: comunicação, saber ouvir e decisão rápida; 
+ Empreendedor e multitasking; 
+ Ser alegre, comprometido, pontual, amável e compreensivo; 
+ Liderar pelo exemplo e pelo espírito de serviço à Igreja e às pessoas. 

COMO ME POSSO INSCREVER COMO CHEFE DE EQUIPA?
Podem fazer a sua inscrição no formulário indicado na 
Open Call de Chefes de Equipa até dia 17 de dezembro. 

MAIS INFORMAÇÕES:  

lisboa2023.org jmj23.escutismo.pt

QUALQUER DÚVIDA ENTRE EM CONTACTO: 
jmj@escutismo.pt  

Podes gritar…
EU VOU! 

QUE DINÂMICAS POSSO FAZER NA MINHA UNIDADE E 
COMUNIDADE SOBRE JMJ?

Existem inúmeras iniciativas já a decorrer em várias comunidades paroquiais: 
Dinâmica da Cruz, Rise Up, etc. Estas informações estão disponíveis no site oficial da JMJ. 
Também o CNE propõe um conjunto de ferramentas que estão disponíveis no seu site 
exclusivo sobre a JMJ onde se pode encontrar a agenda do evento, notícias, testemunhos 
e uma área para os voluntários. 
       Passaporte: dinâmica que pode ser feita nas Unidades do Agrupamento e que 
promovem a JMJ junto dos nossos escuteiros e as dão a conhecer com uma 
Volta ao Mundo em 15 Jornadas. 
       (Com)unidade: ferramenta a ser utilizada com outros grupos paroquiais na preparação 
para a JMJ.  
       VIRÓ DISCO E TOC’À FÉ!: um podcast onde podem acompanhar testemunhos 
de vivência na JMJ e as últimas novidades neste caminho de preparação e outras dinâmi-
cas que forem sendo lançadas até 2023. 

PARTICIPAR NA JORNADA MUNDIAL DA 
JUVENTUDE EM LISBOA

XVI Jornada Mundial
da Juventude

#jamboreedafé

“Maria levantou-se e partiu  apressadamente”



Podem participar na JMJ todos os que se sintam desafiados a viver esta grande festa da 
juventude, este jamboree da fé. 

     Participação na JMJ - As inscrições para o evento de 1 a 6 de Agosto em Lisboa já 
abriram e são feitas através do site oficial. É dedicada aos peregrinos de todo o mundo 
com idades entre os 14 e 30 anos de idade, sendo permitido que outras idades se 
inscrevam. A informação sobre as inscrições será divulgada oportunamente pelo comité 
organizador.  

     Participação nos Dias das Dioceses (Pré-Jornada) - Encontro na semana anterior
 à JMJ, de 26 a 31 de julho, que consiste na integração dos jovens vindos das várias partes 
do mundo em comunidades paroquiais das várias dioceses do país. As comunidades 
paroquiais são, assim, desafiadas a acolher os jovens de forma muito semelhante à 
semana da JMJ, em instalações paroquiais, públicas ou em casas de famílias, dando a 
conhecer a sua região e a sua comunidade. Para mais informações podem ser 
consultados os Comités Organizadores Diocesanos (COD) ou Comités Organizadores 
Vicariais (COV) da zona de residência. 

     Participação como Voluntário - Para organizar um evento desta dimensão são precisos 
muitos voluntários e ser voluntário é também uma forma de participação.

     Participação como Chefe de Equipa - Para coordenar equipas de trabalho nas mais 
diferentes áreas (pastoral, comunicação, logística, realização de eventos, acolhimento) 
são fundamentais Chefes de Equipa de Voluntários. Estes terão de comparecer no dia 
31 de julho, em Lisboa, nos locais indicados, sendo igualmente pedido que façam 
formação geral e específica, cerca de 2h/mês online. Os Chefes de Equipa, tal como 
os voluntários pagam a sua inscrição (sendo metade do valor total dos participantes) 
e estarão presentes no encontro final de voluntários com o Papa. 

QUEM PODE PARTICIPAR E COMO?

O CNE VAI FAZER PARTE DA JMJ? 

Para muitos Jovens que já viveram uma JMJ esta tornou-se numa experiência única nas 
suas vidas. É uma oportunidade de encontro e de celebração da fé de forma mais visível 
e intensa, com a presença única e inspiradora do Papa. Sendo um encontro de Jovens de 
todos o mundo, a JMJ permite uma experiência de igreja universal centrada em Jesus 
Cristo, funcionando como impulsionador e dinamizador de evangelização. 

A JMJ tem uma identidade claramente católica, sendo aberta a todos, quer se sintam mais 
ou menos próximos da igreja, tendo os Jovens como protagonistas. O CNE é chamado a 
participar ativamente na JMJ enquanto parte integrante da Igreja Católica. É recomendado 
que a participação de elementos Escuteiros esteja integrada na Comunidade a que 
pertence se existirem outros grupos com jovens que têm o mesmo interesse em 
participar. Pretende-se que a preparação das JMJ seja vivida em comunidade e é 
importante que todos os grupos se juntem e se preparem em conjunto para o maior 
evento alguma vez realizado em Portugal, que é o encontro do Papa com jovens 
de todo o mundo.  

PORQUE DEVES PARTICIPAR? 

 O QUE É A JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE? 

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) é um encontro dos jovens de todo o mundo com o 
Papa. Instituídas em 1985 por S. João Paulo II, acontecem todos os anos a nível diocesado 
e a cada dois, três ou quatro anos a nível internacional, numa cidade escolhida pelo Papa. 
Reúne milhares de jovens e é sobretudo uma oportunidade de celebração de fé, alegria, 
partilha e peregrinação.  

VEM PARTICIPAR NA JMJ 2023 EM LISBOA  
«Maria levantou-se e partiu apressadamente» ( Lc 1, 3 ) é o lema na 
Jornada Mundial da Juventude que acontecerá pela primeira vez em 
Portugal, de 1 a 6 de Agosto de 2023. 


