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VOLUNTÁRIO
revista

voluntários. É o número que  
a JMJ Rio2013 vai precisar.

Conheça as equipes de trabalho. Tem um lugar esperando por você.

6060
milmil

volunt@
rio2013.com

Sou
Você já é um de nossos  

voluntários selecionados!

Parabéns!

Revista Exclusiva  

dos Voluntários



A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) já começou 

no Rio de Janeiro. E é na Vigília dos Jovens Adorado-

res que ela está sendo construída. Todos os voluntários 

estão convocados a participar deste encontro de ado-

ração ao Santíssimo Sacramento que acontece na se-

gunda sexta-feira de cada mês. O mês de maio já marca 

a sétima edição deste momento de intercessão pela 

Jornada. Segundo o bispo auxiliar do Rio, dom Antonio 

Augusto, que celebrou a missa de abertura da vigília de 

abril, é a partir da oração e do comprometimento do 

voluntário na intercessão que o evento vai ser forma-

do. 

A vigília começa às 22h de sexta com a santa mis-

sa e só acaba às 6h da manhã de sábado. A partir de 

maio, a vigília dos Jovens Adoradores também será ce-

lebrada na arquidiocese de Niterói. Motive também o 

seu grupo a se unir em oração pela evangelização dos 

jovens e pelos preparativos da JMJ.

Em cooperação com o Governo Estadual, duzentos 

voluntários do Rio de Janeiro se reuniram no dia 11 de 

março na Igreja da Penha, um dos cartões postais da 

cidade, para gravar o vídeo promocional da JMJ. 

Para a jovem Jéssica Velasco, foi muito especial 

participar da gravação e poder ver a doação de todos 

os voluntários, ali representados por aquele pequeno 

grupo de jovens. Já Francielle Marins disse que teve 

como motivação o desejo de mostrar ao mundo que “o 

voluntário brasileiro é acolhedor e cheio de vontade de 

transbordar o Amor de Deus aos peregrinos.” “Acredito 

que devemos ser servos. Assim como fomos acolhidos, 

devemos acolher também, mostrando que o Brasil tem 

muito para dar e receber na JMJ”, completou.

O vídeo já foi postado e pode ser visto no site You-

tube com o nome Vídeo Promocional JMJ2013 – Rio de 

Janeiro.

Editorial
Olá! Sejam bem-vindos a esse nosso canal de conver-

sa e formação. Eu sou o Padre Ramon, o diretor executi-

vo do setor de Voluntariado da JMJ Rio1013. Ao pensar 

nesse editorial, a palavra que me vinha ao coração é um 

texto de São Paulo que diz: “é na fraqueza que manifesto 

o meu poder”.

Todos temos as nossas fraquezas e limitações, mas 

devemos nos lembrar que quem nos chamou é fiel e não 

nos abandona por isso. Como diz a Milva, nossa editora: 

“queremos convocar todos os voluntários a crerem que, 

se nos empenharmos com simplicidade e comprometi-

mento, faremos a diferença nesta jornada”.

Por isso, eu, como responsável pelos voluntários, e 

todos da equipe da Revista Voluntários convidamos a to-

dos para serem colaboradores de Jesus na Igreja, para 

que este sonho de Deus se torne realidade testemunha-

da entre nós e o mundo.

Abramos os nossos corações, manifestemos o inte-

resse de estarmos antenados a tudo que envolve a Jor-

nada, tenhamos a humildade para ser canais entre nós 

para esclarecermos dúvidas que possam, no futuro, im-

pedir um bom trabalho do voluntariado, e para trazer-

mos informações que motivem ainda mais este trabalho.

Sejam bem-vindos! E contem conosco, como espera-

mos nós contarmos com vocês!

Padre Ramon Nascimento da Silva 

Diretor Executivo do Setor de Voluntarios

Christiane Sales

Christiane Sales

Culminando a semana de pro-

moção do voluntariado, centenas 

de jovens do Rio de Janeiro cele-

braram a 27ª Jornada Diocesana 

da Juventude (JDJ) cantando com 

alegria e entusiasmo Hosana ao 

Filho de Davi. O evento, que este 

ano teve como tema proposto pelo 

papa “Alegrai-vos sempre no Se-

nhor”, foi comemorado no sábado 

anterior ao Domingo de Ramos, 

dia 31 de março. E os jovens leva-

ram a sério a vivência do tema: du-

rante toda a procissão, a animação 

foi constante. 

Para o voluntário Artur Pereira, 

o serviço na JMJ é “uma excelen-

te oportunidade de santificação. A 

nossa meta é essa. E o Senhor nos 

confere essa oportunidade de, tra-

balhando por Ele, alcançarmos a 

nossa meta”, como disse enquan-

to já se colocava a serviço em uma 

das tendas de atendimento do 

evento.  

A JDJ é comemorada nas dio-

ceses em todos os anos em que 

não há a JMJ. 

O que rolou
 JDJ

VIGÍLIA JOVENS ADORADORES

VíDEO DE DIVulGAçãO DA JMJ

excelente oportunidade de santificação

Fique por Dentro



Espiritualidade

A Igreja no Brasil está vivendo 

um tempo especial de graça. 

Cada JMJ é um grande dom de 

Deus para toda a Igreja, e em 

particular para a Igreja que a 

acolhe, neste caso a Igreja do 

Brasil. Por ocasião das JMJ’S 

a Igreja revela ao mundo o seu 

rosto jovem, cheio de alegria 

e impulso missionário. Para o 

Papa Bento XVI, estas são uma 

“cascata de luz e de esperança”.

No centro de cada JMJ encon-

tra-se a pessoa de Jesus Cristo. 

É sobretudo Cristo que os jo-

vens querem encontrar. Por isto, 

a estátua do Cristo Redentor do 

Corcovado é tão importante. 

Ela nos recorda aquilo que é 

essencial em cada JMJ: os bra-

ços abertos de Cristo, prontos 

a acolher com um amor infinito 

todos os jovens do mundo.

É belíssimo ver como todo o 

país e a cidade do Rio se prepa-

ram para este evento.

A JMJ é um evento muito grande no qual o Espírito Santo age com 

muito poder. É um cenáculo. Podemos refletir que imediatamente 

após o cenáculo, 2000 anos atrás, não se viu imediatamente to-

dos os frutos produzidos por aquele evento. Os 12 apóstolos e Maria 

haviam recebido o Espírito Santo e ali se deu o início da Igreja. O 

Espírito Santo inflamou seus corações e os uniu na missão. Muitos 

outros frutos fomos encontrando pouco a pouco. Frutos que perce-

bemos hoje (a partir de Pentecostes): abertura de escolas, hospitais, 

universidade, rádios, televisão, jornais... tantos cristãos empenha-

dos na vida social, nas empresas, na políticas, e em tantos outros 

campos... Por isso, não temos um instrumento que possa medir os 

frutos imediatos da JMJ, mas sabemos que a conversão que será 

minha, sua e de tantos jovens , fará que muitos se tornem servido-

res da paz. Serão profetas em seus bairros, no seu trabalho... alguns 

atuarão no campo universitário.

Por tudo isto há uma importância muito grande não só com a pre-

paração técnica da Jornada, bem como com a espiritual.

A preparação é muito importante. Pode haver que alguns jovens 

venham à JMJ pra fazer turismo. Ainda que seja sob pretexto de 

um turismo católico, permanecem fora do evento. Mas nós sabe-

mos que o Espírito Santo é capaz de tocar quem tenha vindo para 

fazer turismo. Alguns partilharam que foram a Madri para ver as 

   a conversão será minha, 
sua e de tantos jovens

Palavras do Cardeal Rylko  
aos Voluntários

meninas bonitas e lá tiveram 

um verdadeiro encontro com 

Jesus Cristo.

Qual poderia ser o caminho de 

preparação? Adoração. Ten-

temos voltar o coração a Cris-

to. Talvez nos sintamos longe, 

não vivamos a ressurreição, 

tenhamos dificuldades com 

os nossos problemas, pecados 

passados, maus hábitos... mas 

podemos acolher a presença 

de Jesus na adoração. Eu reco-

mendo muitíssimo.

Segundo meio: Está para sair 

uma mensagem do papa: “Este-

jam sempre felizes no Senhor”. 

Eu os encorajo a lê-lo. Além dis-

so, em agosto próximo, sairão 

mensagens escritas pelo Papa 

em preparação da JMJ. Serão 

muito importantes. leiam em 

grupo, em paróquia, movimen-

tos... Criem grupos de amigos, e 

até nas famílias para meditar e 

ruminar tais mensagens.

Coloco uma 3ª coisa, pessoal. 

Qual o tema? “Ide e fazei dis-

cípulos entre todas nações.” 

Então, trata-se de fazer discí-

pulos. Este mandato é quase a 

última Palavra do Evangelho de 

Mateus. Aconselho que releiam 

o evangelho de Mateus desde o 

início e se perguntem o que sig-

nifica ser discípulos de Jesus. E 

ao fim, façam discípulos. Este 

belíssimo jogo pode ocupar vo-

cês por 1 ano e meio e por toda 

a vida, talvez.

Concluo dirigindo-me particu-

larmente aos jovens brasileiros. 

A alegria de vocês ao recebe-

rem a notícia de que a próxima 

JMJ seria realizada no Rio de 

Janeiro marcou a todos que 

puderam acompanhar a cele-

bração final da última edição 

deste grande evento, em Ma-

dri. Nunca esqueçam que vocês 

ocupam um lugar privilegiado 

no coração de Cristo e no co-

ração da Igreja. Vocês são não 

somente um objeto do esforço 

missionário da Igreja, mas tam-

bém seus protagonistas indis-

pensáveis! É em vocês que a 

Igreja reencontra continuamen-

te a capacidade de maravilhar-

-se diante do Mistério e o en-

tusiasmo que leva a objetivos 

sempre novos.

Vocês encontram-se na ida-

de por excelência da busca da 

verdade, do bem, da beleza, da 

justiça e da solidariedade. Nun-

ca deixem de buscar estes altos 

ideais! E não percam a oportu-

nidade que a JMJ lhes oferece 

de colocá-los em prática, atra-

vés da hospitalidade que pode-

rão oferecer a todos os vossos 

amigos, provenientes das mais 

diversas partes do mundo, e no 

engajamento da preparação da 

Jornada com a generosidade 

que lhes é própria.

   vocês ocupam um lugar 
privilegiado no coração  
de Cristo e no coração  
da igreja



Inscrições abertas para voluntários

A preparação para Jornada Mundial da Juventude Rio 2013 já começou. As inscrições para os 
voluntários estão abertas! Em Madrid, foram mais de 30 mil voluntários. Para a JMJ 2013, 

serão necessários 60 mil, segundo o comitê da organização. Hoje, maio de 2012, estão cadastrados 25  

mil volunrários.

Alguns já começaram a trabalhar 

nas diferentes áreas que compõem a 

organização deste mega evento que 

mobiliza jovens do mundo inteiro. No 

momento, profissionais ou estudan-

tes de medicina, jornalismo e tradu-

ção estão sendo muito requisitados. 

Além desses, serão necessários vo-

luntários para uma ampla área de 

atividades, desde o acolhimento nos 

aeroportos e rodoviárias, até o aten-

dimento aos jovens com deficiência. 

Os voluntários são responsáveis por 

90% do trabalho feito em uma Jor-

nada. Veja abaixo um resumo das 

principais questões.

É só acessar o site ww.rio2013.com, 
clicar no link SEJA UM VOLUNTÁRIO, no 
alto da página, e preencher a ficha com seus 
dados. Você vai ver que está simples e fácil.

Todo aquele que, movido pela graça de Deus, 
se dispõe a servir, de maneira gratuita, na 
realização da JMJ em suas diversas fases.

Por motivos legais, para ser voluntário será 
necessário ter no mínimo 18 anos durante a 
JMJ, que acontecerá de 23 a 28/07/2013. No 
2º semestre de 2012, abriremos inscrições 
para voluntários diocesanos que terão 16 ou 17 
anos durante a JMJ. A inscrição só será válida 
com a autorização do responsável legal. A 
possibilidade de acolher jovens de 16 e 17 anos, 
de outras dioceses, igualmente com as devidas 
autorizações, está sendo estudada.

O que fazer para ser voluntário na 

JMJ Rio 2013?

Qualquer pessoa pode se inscrever?

Qual a idade mínima para se inscerver?

1.

2.

3.

Em diversas funções: no acolhimento nos 
aeroportos e rodoviárias; nos pontos de 
informação; na hospedagem, na preparação 
dos kits do peregrino; na organização dos 
eventos de massa; nos atos culturais; na 
liturgia; nas catequeses; na tradução; nos 
setores administrativos; na comunicação 
(redes sociais); no auxílio às pessoas com 
deficiência, entre outros.

Em que setores necessita-

se de voluntários?4.

Ao inscrever-se, você se torna um candidato. 
Todos os candidatos passarão por um processo 
de seleção que terminará em janeiro de 2013.

A  pessoa que se cadastra no site já é 

automaticamente voluntária  da JMJ?5.

Fiz minha inscrição, mas não recebi email 

de confirmação. O que eu faço?

Se após uma semana você não receber um email de 

confirmação, envie um email para volunt@rio2013.com 

colocando no corpo do email seu nome completo, RG e CPF.

Digitei algum dado errado, posso alterar?

Sim, você pode fazer alterações no seu cadastro. Basta 

enviar um email para volunt@rio2013.com. No corpo do 

email informe o seu nome completo, RG e CPF e os dados  

a serem alterados.

É importante ressaltar que todos os que estão 

recebendo esta revista, pela web, já estão 

cadastrados, tendo em vista que a distribuição 

da mesma é feita internamente.

Formação do Voluntário

rio2013.com



Cristo Redentor  

Braços abertos para o mundo
Juliana

Milva Campos

localizado no bairro do Alto da Boa Vista, um 

dos locais mais belos do Rio de Janeiro, a 709 

metros acima do nível do mar, lá está ele de bra-

ços abertos pronto a acolher moradores da Cida-

de ou visitantes do mundo inteiro.

Inaugurado em 1931, eleito em 2007, no Está-

dio da luz, em lisboa, como uma das sete mara-

vilhas do mundo e apontado pela revista Améri-

ca Economia, em 2011, como o maior símbolo da 

América latina, este monumento já cantado em 

versos e prosa encanta por sua grandeza, signi-

ficado e pela beleza que, rendida aos seus pés, 

vislumbra uma das mais sublimes paisagens na 

visão panorâmica da Cidade do Rio de Janeiro.

Ao completar 75 anos, em 12 de outubro de 

2006, o monumento do Cristo Redentor foi trans-

formado em Santuário Católico, conferindo a ele 

função ainda mais significativa. Na capela do lo-

cal, devotada a Nossa Senhora da Aparecida, pa-

droeira do Brasil, são celebradas missas, todos os 

dias às 11h, e batizados e casamentos, agendados 

previamente na administração do Santuário.

Apesar de sua inusitada localização, o aces-

so a ele é feito pela linha férrea do Cosme Velho. 

Os trens funcionam no horário das 08h30min às 

19h, com saídas a cada meia hora, de segunda a 

domingo, e o passeio dura aproximadamente 20 

minutos, oferecendo aos visitantes a experiência 

única de ter contato com centenas de espécies da 

fauna e flora só encontradas na Mata Atlântica.

A hospitalidade do povo carioca reflete-se 

também na administração do local, que preocu-

pada em oferecer conforto, segurança e recep-

tividade a todos que visitam o Cristo, inaugurou 

em 2000 uma nova iluminação, proporcionando 

maior visibilidade, e em 2002, acesso mecaniza-

do com elevadores panorâmicos e escadas rolan-

tes, tornando possível chegar ao topo da estátua 

sem enfrentar os 220 degraus que levam a ela.

É impossível vir ao Rio de Janeiro sem ser 

abraçado pelo Cristo Redentor. Vale a pena con-

ferir e se deixar encantar.

Conhecendo a Cidade da JMJVoluntário do Mês

 o monumento do Cristo 
Redentor foi transformado em 
Santuário Católico 

 Eu me sinto mais perto de 
Deus no trabalho voluntário.

A partir deste primeiro número, vamos conhe-

cer um voluntário(a) da JMJ 2013. Em cada edi-

ção, um serviço específico será apresentado.         

Juliana Marinho de Castro, 25 anos, paro-

quiana da Igreja da Porciúncula de Santana, em 

Niterói, onde mora, é administradora de empre-

sas e trabalha na área comercial de uma empresa 

de shopping centers. Ela realiza seu trabalho vo-

luntário em três áreas: na equipe de alocação, na 

qual é o contato do Comitê de Organização local 

(COl) da JMJ; no Vicariato de Niterói, Alcântara 

e São Gonçalo e na promoção do voluntariado. 

   Ela conta que em Niterói o número de volun-

tários cresce a cada evento. “O voluntariado na 

JMJ tem um gostinho especial porque, além de 

Quando me pediram para escrever sobre a 

experiência de servir na JMJ- Rio estando em 

outro país, fiquei muito feliz. Atualmente, moro 

em lyon, na França, e ser voluntária estando em 

outro país é uma benção, uma experiência fasci-

nante para mim. 

Foi um sonho que Deus realizou para mim, eu 

sempre quis ter a experiência de vivenciar uma 

outra cultura, e quando fui à JMJ de 2005, na 

Alemanha, a primeira a que eu fui e a primeira do 

Papa Bento XVI, esta vontade ficou ainda maior. 

Servir na JMJ Rio, porém, tem um gosto espe-

cial. Eu fui na última Jornada, na Espanha, e quan-

do soube que a próxima seria no Rio, me deu até 

fazer o bem, eu me sinto mais pertinho de Deus, 

dos irmãos, de outras culturas, e vejo que me tor-

no testemunha da fé!”. 

       Para esta jovem, o trabalho voluntário 

“é um excelente meio para servir a Deus! Estou 

nessa como um ato de gratidão ao Senhor por 

todas as experiências maravilhosas que Ele tem 

me dado a cada dia”.

Laura Beatriz

vontade de desistir da viagem porque eu queria 

muito servir desde a preparação na JMJ, que vai 

ser no meu país, na minha cidade, então, quando 

fui chamada para participar da revista minha ale-

gria foi completa. Mesmo enquanto estou longe, 

vou poder servir na JMJ Rio, graças a Deus!

Sara Sampaio
Voluntários pelo Mundo

FRANCE

LYON



DICAS DE CADASTRO.

•Não deixe de preencher nenhum dos campos
obrigatórios. Os campos obrigatórios são os
que possuem “*” ao lado.

•Tenha atenção ao preencher o seu e-mail.
Verifi que se está correto.

•As informações referentes à sua formação e
profi ssão serão importantes para alocarmos
você em uma equipe.

•Após o preenchimento do cadastro no site,
você deve receber um e-mail automático com
a confi rmação. Se não estiver na sua caixa de
entrada, verifi que na “lixeira”, “spam” e etc.

Fiz minha inscrição, mas não recebi o e-mail 
de confi rmação. O que eu faço?

Se após uma semana você não receber um e-mail 
de confi rmação no endereço de e-mail informado 
na hora do seu cadastro, envie um e-mail para: 
volunt@rio2013.com colocando no corpo do e-mail 
o seu nome completo, RG e CPF. Verifi caremos se o 
seu cadastro foi realizado.

Digitei algum dado errado, posso alterar?

Sim, você pode fazer alterações no seu cadastro. 
Basta enviar um e-mail para: volunt@rio2013.com. 
No corpo do e-mail informe o seu nome completo, 
RG e CPF e os dados a serem alterados.RG e CPF e os dados a serem alterados.

GUIA DE INSCRIÇÃO PARA
O VOLUNTARIADO 

JMJ Rio2013

Ser jovem é ter energia para fazer parte,
mas também para fazer acontecer.

É usar o seu dom para o que realmente vale a pena, 
trabalhando de braços, sorriso e coração aberto, a 

serviço de Cristo.
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rio2013.com
Entre em contato conosco, 

deixe seu recadinho, seu tes-

temunho, sua sugestão, suas 

dúvidas. Estamos ansiosos 

esperando sua partilha.
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