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"Faça-se em mim" 
É este o tema que nos vai iluminar no próximo DDJ'19 em Vinhais, que decorrerá nos dias 10 e 11 de 
maio. 
 
Embora nem sempre seja fácil abordar os jovens, tem-se vindo a crescer em dois aspetos: a consciência de que é toda 
a comunidade que os evangeliza e a urgência de que eles tenham maior protagonismo nas propostas pastorais. 
(Papa Francisco, CV, 202) 
 
O DDJ'19 quer ser este espaço sinodal, de uma Igreja diocesana que caminha junto com os jovens. Todo o programa foi 
desenhado a pensar nos jovens e no seu crescimento na fé, como protagonistas de um mundo melhor: 
 
Sex 10 
18.30h Acampamento (Parque Verde) 
20.00h Jantar 
21.30h Vigília no caminho (início no Parque Biológico) 
23.00h Night Colors (Parque Verde) 
 
Sáb 11 
09.00h Acolhimento (Sto António) 
09.30h Sair do sofá (Em Vinhais) 
11.15h Missionações (Parque do Seminário) 
12.30h Carregar baterias (Almoço partilhado) 
14.00h Protagonistas (Parque do Seminário) 
15.30h Na Luz (Eucaristia) 
16.30h Em saída (entrega da Cruz’20) 
 
Nota: se vens acampar (10 de maio), traz a tua tenda e todos os objetos pessoais que necessitas (roupa, higiene,...). E 
não esqueças a lanterna para a caminhada/vigília! 
Para Sábado (11 de maio) deverás trazer o teu farnel para partilhares o almoço com a tua equipa. 
 
Utilizaremos neste caminho DDJ'19, como imagem de comunhão na diocese, as seguintes #hashtags: 
#ilumina 
#DDJ19vinhais 
 

Inscrições até dia 05 de maio em: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA_xPhocpHg-
K5paqo2mxHKJs0znJPDGrnFWp992ZZNsNy9w/viewform?usp=sf_link 
 
O Hino do DDJ’19, composto pela jovem Fabíola Mourinho, ilumina bem este caminho de preparação para o DDJ. 
Propomos que os grupos o ensaiem para melhor fazermos comunhão ao som da missão: 

https://www.youtube.com/watch?v=q5CGsdIiKA8 
 
Utilizaremos neste caminho DDJ'19, como imagem de comunhão na diocese, as seguintes #hashtags: 

#ilumina 

#DDJ19vinhais 

ILUMINADOS, IMUMINAMOS! 
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