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XXXI Dia Mundial da Juventude VAGOS'16 

 

No dia 19 de março, sábado, realiza-se o XXXI Dia Mundial da Juventude (DMJ) 2016, 
no Arciprestado de Vagos. Este evento, que é da responsabilidade do Departamento 
da Pastoral Juvenil de Aveiro (DPJA), conta já com mais de 800 inscrições. 

O tema do Papa Francisco, para este dia, é uma das Bem-Aventuranças: "Felizes os 
misericordiosos, porque alcançarão misericórdia" (Mt 5, 7). Na sequência deste tema foi 
escolhido como lema diocesano "ROSTOS ao SERVIÇO...".  

Este é um evento destinado, preferencialmente, a jovens a partir do 10º ano e todos 
os movimentos de âmbito juvenil (a partir dos 15 anos).  

A celebração diocesana do DMJ 2016 vai decorrer entre as 10h00 e as 22h00, sendo 
que das 10h00 às 16h30 estarão a decorrer atividades, nas diversas paróquias do ar-
ciprestado de Vagos, tais como limpeza de espaços públicos, restauração de monu-
mentos, prestação de serviços em instituições de solidariedade social, entre outros.  

A partir das 17h00, todas as atividades do grande encontro terão lugar na Praça do 
Município de Vagos, com a presença da Imagem Peregrina de Nossa Sr.ª de Fátima.  

Também a partir desta hora, estará disponível, nos Bombeiros Voluntários de Vagos, 
um posto de recolha de sangue que receberá, igualmente, inscrições para dadores 
de medula óssea. A diretora do DPJA, Ondina Matos, pretende, com este “desafio de 
generosidade maior”, que este tipo de ação seja uma marca diferente no evento, 
apelando todos a ajudar a “ajudar”. 

Ainda, pelas 21h00, a banda Graal estará em palco, para animar o final de noite. Os 
Graal são uma banda de Rock de inspiração cristã cujo trabalho é dirigido, sobretudo, 
aos jovens procurando levar-lhes, através da música, os valores e aquilo que são os 
ensinamentos de Deus e de Jesus. 

 

 

 


