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Comunicação: Circular DJCN - XI - 2021
Assunto: Formulário Pré-inscrição Congresso Nacional JA
Data: 15-10-2021
Olá Juventude Adventista,
Esperamos que se encontrem fortalecidos e encorajados em Deus assim como os vossos
queridos. Este é o primeiro contacto a propósito do Congresso Nacional de Jovens de
2022 (CNJA).
Em função do cenário de pandemia e considerando todas as variantes imprevisíveis, o
Congresso de Jovens teve que ser preparado prevendo a utilização de um hotel como
base logística.
Se as medidas relacionadas com a COVID-19 regredirem durante este inverno, somente
uma unidade hoteleira poderá dar garantias qb para que o evento não seja cancelado.
Sendo esta a primeira experiência num hotel num evento desta dimensão, existem
alguns procedimentos que terão que ser realizados por todos, a fim de garantirmos uma
estadia de grupo e que responda às regras de reserva do espaço que nos receberá.
Ao contrário dos parques de campismo e escolas em que o pagamento é simplificado
em função dos ocupantes que estiveram no dia, os hotéis por sua vez precisam do
pagamento adiantado a fim de garantir a disponibilidade de reserva (que é limitada).
Para que ninguém perca a oportunidade de estar num evento único como este, com
convidados nacionais e internacionais que trazem assuntos de grande relevância para
a juventude e considerando todo o ambiente especial que se vive num congresso de
jovens, estabelecemos um formulário de pré-inscrição que deverá ser preenchido até
ao dia 1 de Novembro de 2021 (independentemente da função do participante).
Somente aqueles que preencherem este formulário é que poderão aceder ao
formulário final de inscrição no Congresso.
O pré-registo tem um valor de 40 euros. O pagamento final poderá ser realizado até ao
dia 31 de Janeiro de 2021, descontando o valor do do pré-registo.
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Local | Tróia (Resort)
Hotel | Aqua Luz Tróia Lagoa (aparthotel ****)
Data| 26 de Fevereiro a 1 de Março
Idades| a partir dos 15 anos (os menores de idade deverão estar acompanhados por um
dirigente. Podemos considerar inscrições abaixo dos 15 anos se os dirigentes virem
maturidade ou interesse especial em algum dos seus Exploradores).
INFO atualizada| https://www.juventudeadventista.pt/noticia/congresso-nacional-ja2022
Sem dúvida que será um esforço adicional, contudo a provisão para o Congresso pode
ser realizada por cada núcleo, incentivando os jovens a gerarem recursos desde já para
a sua participação. A entrada no Congresso pode também ser uma belíssima prenda de
natal por parte de algum padrinho que queira ajudar :).
Com a colaboração e o esforço de todos será possível realizar este caminho, esperando
em Deus que seja uma grande benção para a juventude nacional depois de todas as
adversidades que temos passado.
Iremos enviando mais novidades nos próximos dias.
Oramos para que Deus continue a dirigir esta embarcação e providencie em todos os
desafios.
Qualquer dúvida adicional, estaremos à vossa disposição.
Um bom sábado sob a direção de Deus.
Muda o teu mundo será o mote deste evento.
Saudação JA!
Coordenação Nacional da Juventude Adventista
P.S – Se ainda tens dúvidas aqui fica um vídeo do local do evento para que te inspires
https://www.youtube.com/watch?v=oX3XMgYmt4M
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