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Nossa Senhora da Visitação, tu que te levantaste 
e foste apressadamente ao monte ao encontro de 
Isabel, leva-nos também a encontrar todos 
aqueles que nos esperam para lhes entregar o 
Evangelho vivo: Jesus Cristo, teu Filho e nosso 
Senhor!

Iremos com pressa, sem distração ou atraso, mas 
com prontidão e alegria. Iremos em paz, porque 
quem leva Cristo leva paz, e o bem é o melhor 
bem-estar.



Nossa Senhora da Visitação, com a vossa inspiração, 
esta Jornada Mundial da Juventude será a 
celebração mútua do Cristo que levamos, como 
outrora fizestes. Façam dele um momento de 
testemunho e partilha, confraternização e 
agradecimento, cada um procurando os outros que 
sempre esperam.
Convosco, continuaremos neste caminho de 
recolhimento, para que o nosso mundo também se 
reúna, em fraternidade, justiça e paz. Ajuda-nos, 
Nossa Senhora da Visitação, a levar Cristo a todos, 
obedecendo ao Pai, no amor do Espírito!



Um pouco mais sobre Dube Travel

● Com sede em Auburn Maine
● 59 anos de negócios
● Fundada por Paul Dube
● Escritórios em Auburn, Hallowell
● Parte dos Líderes de Viagens
● Experiência da JMJ desde 1997
● Agência oficial dos EUA para a WYD Krakow Travel 

Company
● Trabalhando com a Arquidiocese de Boston desde a 

JMJ Madrid 2011 – 4 JMJ anteriores



Um pouco sobre Aliantour Travel

• Aliantour is one the leading Destination 
Management Companies in Europe and has been in 
business for over 24 years.  

• Aliantour is based in Naples and offices in Rome, 
Krakow, Vienna, Paris, Lourdes, and an office in Lisbon 
with full-time support staff.

• They will work with us on comprehensive services:
• Hotel
• Ground Transportation
• Guides
• Event Planning
•Tours (Lisbon, Portugal, and Europe) 



Quem pode 
participar da JMJ? 

Ter dezesseis anos de idade na partida da viagem

“Cada menor (16 e 17 anos) deve ter um adulto 
responsável por eles em Lisboa” - USCCB

Menores devem ter formulários permitindo viajar

Divisão entre jovens adultos (21 +) e jovens mais novos

Mais de 2 milhões de pessoas esperadas para a missa 
de encerramento no domingo



TEMA JMJ

“Mary arose and 
left with haste”
(Lk 1:39)



Para onde 
estamos indo?

Lisboa



LISBOA, 
PORTUGAL



July 28-August 7, 2023
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Provisório
Itinerário

SEXTA-FEIRA Partida dos EUA
SÁBADO Chegada em Portugal – Santarém 
e Fátima
DOMINGO Fátima
SEGUNDA Lisboa
TERÇA-FEIRA Missa de Abertura
QUARTA-FEIRA Eventos da JMJ
QUINTA-FEIRA Eventos da JMJ – Boas-vindas do Santo 
Padre
SEXTA-FEIRA Eventos da JMJ – Via Sacra
SÁBADO Missa de Nós e Vigília
DOMINGO Missa de Encerramento com o 
Santo Padre
SEGUNDA-FEIRA Retorno aos EUA ou peregrinos da 
Extensão
TERÇA-FEIRA Pós-Viagem da JMJ
QUARTA-FEIRA Retorno da Extensão



Sobre Portugal
• Portugal é um pouco menor do que o 
tamanho da Pensilvânia.

• População de cerca de 10,3 milhões. 
Desse número, cerca de 85% da população 
do país é Católica Romana!

• O português é a língua principal, mas o 
inglês é amplamente falado nas cidades.

• A moeda é o Euro

•295 milhas de comprimento e 88 milhas de 
largura

•Lisboa é mais antiga que Roma



POSSÍVEIS áreas de interesse para o
Encontro da JMJ

Parque Edward VII

Belem

Terreiro do Paco



Transporte
Como se 
locomover em 
Lisboa

METRÔ ÔNIBUS TROLLEY

TÁXI UBER ANDANDO



FATIMAFÁTIMA 



A Peregrinação 
da Jornada 
Mundial da 
Juventude para 
Lisboa incluirá:

● Passagem aérea de ida e volta de Boston
● Traslados aeroporto/hotel

● 1 Noite em Fátima
● Parada em Santarém

● 8 noites de hospedagem em Lisboa
● Jantar de boas-vindas e despedida

● Café da manhã diário em hotéis em Portugal

● Etiqueta de bagagem
● Inscrição da JMJ

● Serviços de acompanhante Dube Travel para duração da viagem

PRICE TARGET IS APPROXIMATELY 
$4,000 Per Person, double occupancy



Estimativa de 
Cronograma de 
Pagamento 

Depósito de $ 350 devido a Inscrição:
1 de março de 2022 $ 500
15 de junho de 2022 $ 500
15 de setembro de 2022 $ 500
15 de dezembro de 2022 $ 500

O saldo final venceria em 15 de março de 
2023



SEGURO DE
VIAGEM

2 TIPOS DE PLANOS QUE OFERECEMOS

O preço é baseado no custo da viagem e na idade
1. Plano Clássico

○ Cobertura antes da viagem com motivos de 
cancelamento cobertos
■ Morte na família, doença, etc.

○ Cobertura durante a viagem
○ Pode ser adquirido a qualquer momento

1. Plano Clássico com Cancelamento a Qualquer Momento
○ Mesma Cobertura antes da viagem com reembolso de 

100% por motivos cobertos.
○ Receba 80% de Reembolso por motivos “não cobertos”
○ Mesma cobertura para durante a viagem
○ Precisa ser comprado dentro de 14 dias após o depósito

O SEGURO É MAIS IMPORTANTE DO QUE NUNCA!!!



Documentação Requerida
PASSPORTE

Cidadãos dos EUA devem ter um passaporte válido com data 
de validade de pelo menos 6 meses a partir da data de seu 
retorno

Leva de 4 a 6 semanas

$ 135

Se dirija ao escritório de passaportes (geralmente correios)

VISTO
Não são necessários vistos para Cidadãos Americanos



COMO SE INSCREVER
◦ Pode inscrever um grupo por paróquia para reservar um bloco de espaço (depósito reduzido se assim 

for feito)

◦ Pode se inscrever individualmente (todos precisarão fazer isso mais tarde no processo)

◦ O LINK DE INSCRIÇÃO ESTÁ LOCALIZADO EM NOSSO SITE DA JMJ:  
https://www.bostoncatholic.org/wyd2023

https://www.bostoncatholic.org/wyd2023


Perguntas…
CONTACT US AT 1-800-TRY-DUBE

OR WYD@DUBETRAVEL.COM





Obrigado!!

(THANK YOU)


