Aos irmãos presbíteros e aos Coordenadores de Grupos de Jovens e demais movimentos
juvenis de nossa Diocese, a graça de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo!

Amados irmãos e irmãs, é com grande alegria que nos dirigimos a todos vocês para lhes
comunicar que o próximo Dia Nacional da Juventude (DNJ) acontecerá em 29 de outubro, das
7h30 às 16h, na Casa de Encontro da Renovação Carismática Católica, em Talhado, São José do
Rio Preto. Neste ano, a Equipe Referencial juntamente aos coordenadores dos grupos de
jovens da Diocese escolheram como tema “Juventude Mariana” e como lema “ O Poderoso fez
para mim coisas grandiosas” (Lc 1,49). O DNJ se insere no âmbito da reflexão do Ano Mariano
que estamos vivendo em nossa Igreja Particular no Brasil, temos, em âmbito geral, a
preocupação de apresentar à sociedade, de modo especial às juventudes, um caminho em
que a dignidade humana é parte fundamental para que haja vida plena acolhendo a imagem
da Mãe da Igreja que nos auxilia nesse processo.
Em anexo a essa carta, seguem as propostas para o trabalho do Pré-DNJ, que ajudarão
na divulgação do evento e na integração entre os grupos, exaltando sempre a diversidade
existentes, sendo dividida por Região Pastoral. Elas poderão ser adaptadas pelos seus
responsáveis, de forma a facilitar a realização de alguma atividade que tenha relevância para a
vivência entre os grupos ou movimentos.
Enviamos também a camiseta do evento, que serão vendidas, primordialmente, sob
encomendas. Para encomendas envie por e-mail.
Qualquer informação ou dúvida, você poderá entrar em contato com o Setor, por meio
de nosso novo e-mail (setorjuventudesjrp@gmail.com), ou diretamente com o Assessor
Espiritual, Padre Rafael, por meio de seu e-mail (padredalben@gmail.com).
A Equipe do Setor Juventude se coloca à sua disposição para orientações e assessorias
sobre o Dia Nacional da Juventude.

Fraternalmente,

Padre Rafael Dalben Ferrarez
Assessor diocesano do Setor Juventude

Segue algumas sugestões para a realização do Pré-DNJ, que tem caráter evangelizador e
que nos ajudará na divulgação do evento.
Pré-DNJ
Intercâmbio entre regiões/paroquias – momento mariano em lugares extramuros por região ou
intercâmbio paroquial (caso a região possua cidades muito distantes uma das outras).
Jingle do DNJ 2017
Cada grupo deverá criar o estilo e toque para a letra oficial do DNJ 2017(intercalar entre momentos)
-compartilhar e divulgar toda a preparação para esse DNJ.
O porquê do DNJ?
O setor juventude tem como objetivo celebrar a diversidade de dons e carismas de toda a juventude
de nossa Diocese. Vivenciar um profundo encontro com Jesus através de Maria.
Como vai funcionar?
As regiões pastorais que se localizam na cidade de São José do Rio Preto irão montar um único
evento por região. Já as regiões que se localizam fora da cidade de São Jose do Rio Preto terão as
opções de montar o evento em nível regional ou paroquial: dependendo de sua realidade (cidades
muito distantes uma das outras dentro da mesma região pastoral) ou a critério do jovem referencial
responsável pela sua região. O evento deve ser extramuro, ou seja, uma Igreja em saída.
O que pode ser feito no pré-DNJ?
Agora é hora de usarmos nossa criatividade e colocarmos a mão na massa! Você e seu grupo
poderá montar um encontro de jovens para receber o grupo que irá te visitar. Vale dança, teatro,
música, catequese, partilha, enfim... A ideia é fazer um INTERCÂMBIO CATÓLICO DIOCESANO!
E como vamos realizar esse INTERCÂMBIO CATOLICO?
Galera de Rio Preto ou as outras regiões pastorais que decidirem fazer o evento em nível regional:
vocês deverão mostrar o talento e o costume de vocês para as outras paroquias; o evento deverá
acontecer até o dia 22/10 com Tema Mariano e realizando um “esquenta” para o DNJ 2017. Já as
paróquias/regiões que optarem por realizar o evento em nível paroquial devem se organizar para
que, dentro de sua região, haja a visita entre as paróquias; exemplo: a paróquia São Joao Batista de
Onda Verde-SP irá visitar a paroquia Santo Antônio de Nova Granada-SP e vice-versa.
Boa pré-DNJ 2017 a todos; juntos vamos celebrar! #RumoàDNJ

Fraternalmente,
Equipe Referencial do Setor Juventude

