Manual De Inscrição JMJ
Dentro de poucos meses realiza-se a JMJ no Panamá (22-27 de Janeiro de 2019)
e, enquanto Juventude de Schoenstatt, queremos participar juntos nesta grande
festa. Por conseguinte, para inscrever um grupo de peregrinos é necessário
percorrer todos os passos que a seguir apresentamos.
É importante esclarecer que, o grupo de peregrinos inscrito, como tal, será
integrado num macro-grupo de Schoenstatt cujo responsável é o Pe. José Luis
Correa Lira.

Passos:

1. Enviar um email a Mauricio Álvarez (membro da Juventude Masculina da
Costa Rica), maualvi@gmail.com com a seguinte informação:
a. Nome do grupo
b. Dados do responsável:
i. Nome Próprio
ii. Apelido
iii. Email
2. Uma vez enviado o email, deverá ficar à espera de receber um email de
resposta com um link que lhe permitirá activar a conta. Esta conta servirá
para fazer o registo do grupo de peregrinos na página oficial da JMJ.
3. Uma vez feito o acesso ao link, deverá ser criada uma palavra-passe para a
conta. É IMPORTANTE memorizar a palavra-passe ou escrevê-la nalgum
sitio, visto que, com esta conta serão inscritos os peregrinos, e além disso,
poder-se-á fazer alterações, se for necessário.

4. Será confirmada a criação da conta e será enviado um novo email.

5. No email recebido, virá indicado um novo link, sobre o qual se deve clicar
para entrar na área reservada (área onde se encontra a informação
necessária para a inscrição).
6. Inserir os dados requeridos para entrar (email e palavra-passe):

7. Entra-se nesta página, que é a página principal do grupo. Nela, pode ser
visualizada a informação do grupo e da inscrição, assim como inscrever
peregrinos, realizar pagamentos, etc.

8. Para inscrever os peregrinos ou modificar a informação é necessário fazer
click no botão “Modificar Ficha”, como se mostra a seguir:

9. Aparecerá o ecrã abaixo, cujas instruções devem ser observadas e
preenchidos os espaços com a informação solicitada.

10. O Movimento de Schoenstatt tem alojamento exclusivo, por isso, na
inscrição dever-se-á esclarecer isto da seguinte forma:
a. Nome do estabelecimento: Escola Dr. Belisario Porras
b. Morada completa: Calle 74 Este (próximo do edifício ATLAPA =
Centro de
Convenções Atlantic Pacific)
c. Cidade: Cidade do Panamá

NOTA:
O link para voltar a entrar na página de inscrição, para verificar a informação ou
realizar qualquer alteração é o seguinte:
https://register.wyd.va/pilgrim/fase1/login
ENCONTROS INTERNACIONAIS DE SCHOENSTATT

Lembramos que, para além disso, imediatamente antes da JMJ,
teremos na Costa Rica os Encontros Internacionais da Juventude
Schoenstatteana:
•

JM: IGNIS COSTA RICA 2019 o + info:
Mauricio Álvarez (contacto em baixo)

•

JF: HINENI COSTA RICA 2019: o +
info: Lucía Gazel:
 Email: gazellucy@gmail.com
 Telefone: +506 8710-3238

Para qualquer consulta entrar em contacto com:
•

Padre Jose Luis Correa: o Email:
p.jlcorrealira@gmail.com

•

Mauricio Álvarez Vieto: o Email:
maualvi@gmail.com o Tel: +506
8931-7678

