Lisboa, 01 - 06 agosto 2023

INFORMAÇÃO SOBRE A
CIDADE DA ALEGRIA – FEIRA VOCACIONAL
“Cidade da Alegria” é o nome da iniciativa da JMJ Lisboa 2023 que engloba a Feira

Vocacional e o Parque da Reconciliação, até agora apresentadas como duas
propostas distintas para os participantes da JMJ.
A Feira Vocacional é um espaço onde os participantes da JMJ podem vivenciar o
encontro sinodal e fraterno com diferentes movimentos, associações,
comunidades, ordens religiosas e iniciativas da Igreja. Pretende, pois, facilitar a
descoberta das várias maneiras pelas quais os jovens podem discernir e seguir a
sua vocação pessoal, e contribuir para o crescimento do “belo jardim da Igreja”.
O principal objetivo é que seja um lugar de verdadeiros encontros com Cristo.
Com isso em mente, definiram-se 8 pilares espirituais:
1. Cristo como o centro
2. Encontro com Deus e com os outros
3. Dizer “sim” a Deus
4. A pressa de Maria (“levantou-se e partiu apressadamente.” (Lc 1,39))
5. Evangelização
6. Protagonismo dos jovens
7. Silêncio
8. A experiência da alegria
DATAS IMPORTANTES
Vai decorrer em Lisboa de 1 a 4 de agosto de 2023, exceto nos horários
dedicados aos Eventos Centrais.
Mais informações em https://www.lisboa2023.org.
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CANDIDATURAS
Todas as candidaturas devem ser submetidas online.
O prazo de inscrição é 31 de março de 2023. Depois desta data, a equipa da Feira
Vocacional do Comité Organizador de Lisboa fará uma primeira seleção das
candidaturas.
As candidaturas submetidas por grupos não inscritos na JMJ de Lisboa, se aceites,
não terão direito a seguro, alimentação, alojamento e transporte.
Mais informações sobre os pacotes de inscrição disponíveis para os peregrinos
da JMJ em https://www.lisboa2023.org.

SELEÇÃO DE CANDIDATURAS (CRITÉRIOS)
Envio obrigatório de uma carta de recomendação (modelo disponível no site).
Transmissão de valores e linguagem cristãos, coerentes com a Igreja Católica.
Critérios para seleção de candidaturas:


Aprovação eclesiástica da Igreja Católica e atividades dedicadas aos jovens
e/ou envolvendo-os.



Instituições com ação internacional (preferencial, não mandatório).



Presença em território nacional.

INFORMAÇÃO SOBRE OS STANDS
A

Feira

Vocacional

será

composta

por

casas

(=

stands)

onde

os

movimentos/congregações poderão dar-se a conhecer aos peregrinos.
O número total de casas será de 150.
Cada movimento/congregação pode dispor a casa como quiser, atendendo às
suas necessidades e à forma como deseja comunicar com os peregrinos.
Preços de aluguer (é possível alugar de 1 a 3 casas):
1 casa: 600€
2 casas: 2 x 550€ (total: 1100€)
3 casas: 3 x 500€ (total: 1500€)
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O custo do aluguer dos stands não deve ser critério para entrar na Cidade da
Alegria. Caso necessite de apoio para pagar os custos, contacte a equipa
responsável através do email: feiravocacional@lisboa2023.org.
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