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FAQ

Que documentos deve preencher quem desejar tornar-se voluntário do Jubileu da
Misericórdia?

Para candidatar-se é necessário:

1.      Preencher o formulário em www.im.va

2.      Apresentar uma carta de apresentação (do pároco, do responsável do movimento eclesial,
do coordenador da sociedade de vida apostólica, do superior do instituto religioso). Será possível
enviar a carta, digitalizada, como anexo durante o preenchimento do formulário de inscrição.

Os voluntários receberão um salário ou alguma outra forma de compensação pelo seu
trabalho?

Não. O voluntariado é um serviço completamente gratuito.

De quais países podem vir voluntários?

Os Voluntários do Jubileu podem vir de qualquer país, desde que sejam capazes de falar
(compreender e expressar-se) suficientemente a língua italiana.
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O Voluntário do Jubileu deve ser de maior idade?

Sim. Poderão ser voluntários apenas aqueles que forem de maior idade.

O que deve distinguir uma pessoa que deseja servir como voluntário durante o Jubileu?

O perfil do voluntário ideal inclui:

- Testemunho de fé (compromisso na paróquia, trabalho em comunidade, experiência em outros
grandes eventos religiosos),

- Experiência organizativa (trabalho em organizações não-governamentais, anterior experiência de
voluntariado),

- Conhecimento de línguas estrangeiras,

- Capacidade de comunicação e transparência,

- Disponibilidade para o serviço.

Não é necessário satisfazer todas as condições elencadas. A mais importante é o desejo autêntico
de ajudar os outros e de ser conduzido por uma forte motivação de fé. No entanto, a decisão final
sobre a admissão de uma pessoa para o Voluntariado do Jubileu é tomada pelo Pontifício Conselho
para a Promoção da Nova Evangelização que se reserva o direito de aceitar ou rejeitar qualquer
pedido de adesão sem indicar os motivos.

Os voluntários podem contar com uma ajuda financeira para a viagem para Roma?

Não. Os custos ligados à viagem de ida e volta a Roma estão a cargo do voluntário.

Como deverão organizar-se os voluntários para a alimentação e o alojamento?

O Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização fornecerá o alojamento e a
alimentação para todos os que serão admitidos no serviço de voluntariado exclusivamente nos dias
de serviço. Aqueles que vivem em Roma ou na Província de Roma poderão regressar às suas casas
para o alojamento.

Os voluntários terão seguro?
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Sim. O Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização irá fazer um seguro que cobrirá
os riscos de acidente dos voluntários, apenas durante o período de serviço.

O que deve trazer um voluntário para Roma?

Tudo o necessário para a higiene pessoal, roupas adequadas para as condições meteorológicas
em que se realiza o serviço, os documentos necessários para a entrada em Itália, telemóvel capaz
de operar em Itália, cartão de saúde (apenas UE).

Como é o clima de Roma?

Roma tem um clima tipicamente mediterrânico, suave e muito confortável na Primavera e no Outono,
embora Abril e Novembro sejam normalmente meses caracterizados por chuvas frequentes. No
Verão Roma é muito quente e as noites são bastante húmidas, enquanto no Inverno faz frio e chove
pouco. Roma também é uma cidade bastante ventosa.

A temperatura no Inverno oscila entre 0°C e 15°C e no Verão oscila entre 20°C e 35°C.

Os organizadores do Jubileu podem fornecer um visto para pessoas que precisarem?

Não. A obtenção de um visto e quaisquer custos relacionados estão a cargo do próprio voluntário.

Como será feita a formação dos voluntários?

No início de cada turno de serviço, haverá um encontro formativo realizado pelo responsável dos
voluntários.

Os voluntários participarão nos encontros com o Papa e nos principais eventos?

O serviço de voluntariado e as tarefas executadas, por vezes, impedem a participação aos grandes
eventos na Praça de São Pedro e outras celebrações relacionadas com o Jubileu.

Quais as tarefas dos voluntários?

- Os voluntários terão a missão de acolher os peregrinos e de acompanhá-los nos percursos da
misericórdia.
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- Acompanharão os peregrinos num percurso exterior da Basílica de São Pedro que conduz à Porta
Santa.

- Acompanharão os peregrinos dentro das basílicas e das igrejas jubilares.

- Outras coisas que lhes será pedido no momento.

Haverá a oportunidade de trabalhar em conjunto com amigos e conhecidos?

Os grupos de trabalho não serão criados com base nas preferências dos voluntários, mas segundo
as necessidades organizativas. Todos os voluntários trabalham em conjunto, mesmo se em lugares
diferentes.

É possível chegar ou partir de Roma além dos prazos estabelecidos?

Todos os voluntários, excepto aqueles que vivem em Roma, terão garantidos o alojamento e a
alimentação apenas durante o tempo de serviço. A permanência em Roma além dos prazos do
serviço é suportada pelo voluntário.

Onde me devo dirigir ao chegar a Roma?

As informações sobre o lugar onde se dirigir em Roma estará disponível para aqueles que serão
admitidos no serviço.

Como serão os turnos de serviço?

Os turnos de serviço durarão todo o dia e serão possíveis momentos de pausa e de descanso
rotativamente.


