DUBLIN, IRLANDA

Realizado de três em três anos, este grande evento
internacional reúne famílias de todo o mundo para
celebrar, rezar e refletir sobre a importância central do
casamento e da família como pedra angular das nossas
vidas, da sociedade e da Igreja. A Irlanda foi escolhida
pessoalmente pelo Papa Francisco para acolher o próximo
Encontro Mundial das Famílias em 2018.

21-26 AGOSTO 2018

A terra de onde tantos missionários partiram para levar a
luz do Cristianismo a todos os cantos do planeta convida
agora famílias e indivíduos de todas as partes do mundo
para se juntar a nós neste evento extraordinário.

O evento compreenderá três momentos principais:
» TRÊS DIAS DE CONGRESSO (22 a 24 de agosto de 2018)

um programa alegre e de reflexão com workshops, conferências e debates; Um programa
envolvente e emocionante para os jovens, bem como fé e atividades divertidas para as
crianças.

» FESTIVAL DAS FAMÍLIAS (25 de agosto)

um concerto especial num ambiente de oração e alegria, no qual histórias pessoais de fé
serão compartilhadas por famílias que representam os continentes do mundo.

» CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA SOLENE (26 de agosto)

que reunirá milhares de pessoas da Irlanda e de todo o mundo.

O Encontro Mundial das Famílias inclui exposições, eventos culturais e apresentações musicais, eventos ao redor da cidade, gestos de solidariedade com os necessitados, celebrações e muito mais.

REGISTO E ALOJAMENTO
Nas ofertas disponibilizadas pelo Departamento Nacional da Pastoral Familiar,
poderá encontrar oferta entre os 488€ e os 1654€.
Estes preços incluem o somatório de: registo no evento, seguro obrigatório de viagem, alojamento
para seis ou sete noites.
Não estão incluídos: voos, transferes, visitas, refeições e gastos pessoais.

BILHETES DE VÔO LOW COST
Cabe aos participantes comprar o respectivo bilhete de voo.

No entanto a agência de viagens disponibilizou-se para fazer esse serviço ao preço de custo do
dia, pelo que os interessados terão de fazer com tempo a transferência do montante necessário.

A Ryanair tem voos directos de Lisboa para Dublin e vice-versa.
Os voos disponíveis são os seguintes.
Partida de Lisboa

Dia 21/08/2018, às 10:00 e chegada a Dublin às 12:50

Partida de Dublin

Dia 27/08/2018 às 14:10 e chegada a Lisboa às 17:00

INSCRIÇÕES
As inscrições terminam a 31 de Março de 2018 e devem ser enviadas para
dnpfamiliar@gmail.com.
As informações mais detalhadas e a ficha de inscrição estão disponíveis no nosso
site: www.familia.patriarcado-lisboa.pt

