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jovens bragança-Miranda sdpjv/Cod 
Maria levantou-se e partiu apressadamente (Lc 1, 39) 
 

06|11|2022 
 

Paz e bem 

Aproxima-se o Dia Mundial da Juventude que celebramos, a pedido do Papa Francisco, 

na Solenidade de Cristo Rei. 

Na nossa diocese de Bragança-Miranda vamos celebrar no dia 19 de novembro em 

Bragança, para o qual estão todos convidados, com o seguinte programa:  

DDJ’22 Bragança-Miranda - 19 novembro 2022 - Bragança 
10.00h – Reunião do CDPJV – Salão do Paço Episcopal 

11.00h – Eucaristia – Santuário Sra. das Graças, Entronização da Cruz JMJ da diocese 

12.30h – Almoço partilhado – Seminário Diocesano  

14.00h – Magusto/Convívio 

 

A reunião do Conselho Diocesano da Pastoral Juvenil Vocacional dessa manhã quer 

contar com a participação de todas as realidades juvenis da diocese. O CDPJV visa ser 

uma equipa sinodal de pastoral juvenil/vocacional, que potencia o dinamismo pastoral e 

onde estejam representados todos os grupos/movimentos da diocese. Nesta fase que 

vivemos será a base de dinamização de toda a envolvência da JMJ Lisboa 2023. 

Pedimos, encarecidamente, que se façam presentes neste espaço de partilha e escuta. 

No dia 20 de novembro todos os jovens são convidados a dinamizar as suas 

comunidades com o subsídio que enviamos em anexo, baseado na Mensagem do Papa 

Francisco para esse dia. 

“23 a caminho” é a proposta nacional para todos os 23 de cada mês, como um espaço 

de oração e partilha com a JMJ Lisboa 2023. Na nossa diocese estamos a propor este 

espaço em santuários marianos. O Santuário de Nossa Senhora das Graças (Bragança) e 

o Santuário de Nossa Senhora da Visitação (Vimioso) são dois desses regaços onde já se 

respira a “pressa de Maria”. Com alegria e esperança, sentimos esta rede a crescer. 

Propomos também que estes momentos mensais sejam uma oportunidade de fazer 

caminho com a JMJ para os jovens que pensam inscrever-se. Ao longo de cada mês será 

abordado um dos patronos da JMJ. Enviamos em anexo o tema para este mês de 

novembro. 

Na gratidão e na esperança, faço minhas as palavras do Papa Francisco na mensagem 

que enviou aos jovens: 

“Que o Espírito Santo acenda nos vossos corações o desejo de vos levantardes 

e a alegria de caminhardes todos juntos, em estilo sinodal, abandonando falsas 

fronteiras. O tempo de nos levantarmos é agora.  

Levantemo-nos apressadamente!” 

Ir. Conceição Borges, sfrjs 


