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UNIV: convívio em Roma Pontos altos do convívio Informações 
Data: 23/março a 02/abril de 2018 Desde 1968, milhares de jovens do mundo 

inteiro passam a Semana Santa em Roma e 
participam dos atos litúrgicos oficiados pelo 
Papa. 

Custo: 650 euros + passagem aérea 

Os primeiros encontros do UNIV foram 
organizados graças ao impulso e à iniciativa 
de São Josemaria, fundador do Opus Dei. Os 
papas Beato Paulo VI, S. João Paulo II, Bento 
XVI e Francisco tiveram sempre palavras e 
gestos de carinho com os participantes. 

O encontro UNIV é uma grande oportunidade 
para cultivar a Fé, experimentar a 
universalidade e a vitalidade da Igreja, e 
aumentar a comunhão com o Vigário de 
Cristo. 

2017 

(aprox. 850 dólares)   

Congresso UNIV 2018 

www.univforum.org  

Data: 27/março de 2018 

- Cerimônias da Semana Santa com 
o Papa: Missa do Domingo de 
Ramos, Via Sacra no Coliseu e 
Missa do Domingo da Ressurreição 
do Senhor; 

- Audiência geral na Praça de 
S. Pedro com o Papa; 
- Tertúlia com o Prelado da Obra; 
- Congresso Fórum UNIV; 
- Passeios culturais em Roma: as 
quatro Basílicas Papais, os Museus 
Vaticanos, a Basílica da Santa Cruz 
de Jerusalém, as Catacumbas, o 
Fórum Romano, o Coliseu, etc; 
- Tertúlia show internacional. 



2017 

Interessados 

Preenchimento da 
ficha de interesse 
(não gera comprometi-
mento com a viagem) 
 
Palestra explicativa 
sobre o UNIV e todas 
as questões práticas 
envolvidas (03/jun/17) 

Inscrição 

Compra da passagem 
aérea e seguro viagem 
no Mirador (28/out/17) 
 
Preenchimento da 
ficha de inscrição  
 
Agendamento do 
pedido de passaporte 

Preparação 

Convívio preparatório 
no Mirador (11/nov/17) 
 
Elaboração de trabalho 
para apresentar no 
Forum UNIV (opcional) 
 
Pagamento da 
hospedagem e refeições 
(650 euros em fev/18) 

Viagem a Roma 

Divisão em sub-grupos 
de 4 a 5 pessoas 
 
Euros para gastos com 
transporte e despesas 
pessoais 
 
Impressão do plano de 
viagem e cópia do 
passaporte 

Pós-viagem 

Frutos da viagem 
 
Evento com as famílias 
dos participantes 
 
Jantar comemorativo 
pós-viagem 

1 2 3 4 5 

Saiba como participar e se preparar para a Viagem Roma 2018 

28/out/17 23/mar a 02/abr/18 nov /17 a mar/18 mai /17 a out/17 para sempre ... 


